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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pagament del deute a les administracions locals
Tram. 311-00130/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment del conveni signat amb les 
diputacions sobre el pagament dels deutes del Govern amb 
els ajuntaments
Tram. 311-00208/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el calendari del pagament del deute sobre el 
Pla únic d’obres i serveis del Govern amb les administraci-
ons locals
Tram. 311-00209/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el Pla contra el frau fiscal
Tram. 311-00348/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els tributs estatals recaptats per ajuntaments que 
seran ingressats a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 311-00375/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la poca informació donada als ciutadans amb relació 
al projecte BCN World
Tram. 311-00591/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible vulneració de l’article 23 de la Constitu-
ció en la gestió del projecte BCN World
Tram. 311-00592/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’algun pla per a informar i fer possible 
la participació ciutadana amb relació a la implantació del 
projecte BCN World
Tram. 311-00593/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recaptació anual de l’impost sobre les transmis-

sions patrimonials oneroses de béns immobles del període 
2007-2012 i la prevista per al 2013
Tram. 311-00625/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la signatura entre l’Institut Català de Finan-
ces i Deloitte d’un contracte d’assessorament amb relació 
a l’obtenció de la qualificació d’entitat de crèdit del Banc 
d’Espanya
Tram. 311-00852/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la signatura d’un contracte entre l’Institut Català 
de Finances i PricewaterhouseCoopers per al disseny i la 
creació dels manuals de polítiques, procediments i controls 
de risc
Tram. 311-00853/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la signatura d’un contracte entre l’Institut Català 
de Finances i KPMG per a l’elaboració d’un informe sobre 
l’impacte pressupostari de l’explotació de concessions de 
gestió immobiliària i equipaments
Tram. 311-00854/10
Substanciació p. 12

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
circuits de diagnòstic precoç
Tram. 314-03215/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la signatura del conveni entre l’Institut de Diagnòstic per la 
Imatge i l’Institut Català de la Salut per a la cessió de la ges-
tió dels serveis de radiodiagnòstic
Tram. 314-09354/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat al Sistema d’Emergències Mèdiques i al 
transport sanitari urgent i programat
Tram. 314-09369/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres de salut equipats amb ecògraf Doppler per a pato-
logia vascular
Tram. 314-09402/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la liquidació del pressupost sanitari a Barcelo-
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na el primer semestre del 2013 i en comparació amb el ma-
teix període del 2012
Tram. 314-09511/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rebaixa de tarifa del mòdul social de l’atenció sociosanitària 
amb efectes retroactius anunciada per l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials
Tram. 314-09519/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a establir els horaris d’atenció mèdica pri-
mària en zones sensibles per l’envelliment i la dispersió de 
la població
Tram. 314-10056/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius dels canvis de l’Institut Català d’Avaluacions Mè-
diques
Tram. 314-10125/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords amb els membres del Consell Rector de l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques per a la pèrdua de la seva 
autonomia
Tram. 314-10126/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de treballadors específics de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya
Tram. 314-10127/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya del 2009 ençà
Tram. 314-10128/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit s o bre l’a-
valuació del projecte pilot educatiu de les Terres de l’Ebre de 
conscienciació i capacitació amb la reanimació cardiopul-
monar amb desfibril·lador extern automàtic
Tram. 314-10131/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de revisions d’ofici del grau de dependència que 
s’han fet als beneficiaris de les prestacions de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-10475/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les revisions del grau de dependència personal del 2012 i 
el 2013
Tram. 314-10476/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
revisions del grau de dependència de persones amb grau III
Tram. 314-10477/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
revisions del grau de dependència de persones amb grau II
Tram. 314-10478/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
revisions del grau de dependència de persones amb grau I
Tram. 314-10479/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a determinar una revaloració del grau de de-
pendència
Tram. 314-10480/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les devolucions derivades de les revaloracions del 
grau de dependència
Tram. 314-10481/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places residencials per a persones amb discapacitat
Tram. 314-10484/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places del servei de llar residència per a persones amb 
discapacitat
Tram. 314-10488/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places del servei de llar residència per a persones amb su-
port intermitent
Tram. 314-10489/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places del servei de llar residència per a persones amb su-
port extens o generalitzat
Tram. 314-10490/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris del servei de suport a l’autonomia a 
la pròpia llar i de places de llar residència o de centre resi-
dencial
Tram. 314-10491/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de traslladar l’Escola d’Educació Especial Horitzó a 
Palafolls (Maresme)
Tram. 314-10509/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Institut de Bruguers, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-10524/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de millora de l’Escola del Bosc, de Rubí 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-10525/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 314-10526/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de reforma de l’Institut Gelida i de l’Escola Montcau, 
de Gelida (Alt Penedès)
Tram. 314-10527/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de reforma de l’Institut Pau Vila, de Saba-
dell (Vallès Occidental)
Tram. 314-10528/10
Resposta del Govern p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de reforma de l’Institut Montserrat Miró i 
Vilà, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-10529/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de docents dels centres educatius de Castellbisbal 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-10535/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació de les bonificacions de peatges vigents previstes als 
pressupostos de la Generalitat per al 2014
Tram. 314-10592/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació de les infraestructures finançades mitjançant els pe-
atges a l’ombra previstes als pressupostos de la Generalitat 
per al 2014
Tram. 314-10593/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de les concessions previstes pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat als pressupostos de la Generalitat 
per al 2014
Tram. 314-10594/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de contaminació atmosfèrica del 
2008 ençà
Tram. 314-10619/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment dels delictes a la regió policial de Ponent
Tram. 314-10662/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Departament d’Interior amb relació a les em-
boscades homòfobes del grup Proyecto Pilla Pilla
Tram. 314-10666/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mort d’un jove mentre estava detingut a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-10667/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de grups salafistes de què té constància
Tram. 314-10700/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posició del Govern davant els grups salafistes existents a 
Catalunya
Tram. 314-10701/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data de comunicació de les lesions per arma blanca a un 
agent dels Mossos d’Esquadra el 12 de juliol a Lleida als de-
legats de prevenció i a l’autoritat laboral
Tram. 314-10714/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació del Parc de Bombers del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-10718/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes perquè el Govern de l’Estat doti de 
més examinadors la Prefectura Provincial de Trànsit de Bar-
celona
Tram. 314-10722/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grup Proyecto Pilla Pilla
Tram. 314-10729/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació o la creació de parcs naturals
Tram. 314-10734/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la certificació de despesa del programa operatiu del Fons 
social europeu en el període 2010-2012 i les previsions per 
al 2013
Tram. 314-10790/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de la Generalitat cedides a l’Ajuntament de Barcelo-
na en el període 2011-2013
Tram. 314-10850/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generali-
tat en el període 2011-2013
Tram. 314-10851/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques a Barcelona en el període 2005-2013
Tram. 314-10857/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments 
comercials a Barcelona el 2011 i el 2013
Tram. 314-10860/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de 
joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10864/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
adquisicions de béns immobles, locals i solars el 2013
Tram. 314-10868/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vendes de béns immobles, locals i solars de la Generalitat a 
Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10869/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donaci-
ons a Barcelona en el període 2011-2013
Tram. 314-10878/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos tributaris i no tributaris recaptats a Barcelona en el 
període 2012-2013
Tram. 314-10879/10
Resposta del Govern p. 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes en el període 2012-2013
Tram. 314-10881/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes als proveïdors en el període 2011-2013
Tram. 314-10882/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions pa-
trimonials i actes jurídics documentats a Barcelona en el pe-
ríode 2011-2013
Tram. 314-10887/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’ingressos per l’aplicació de la taxa turística a 
Barcelona el 2014
Tram. 314-10888/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió en infraestructures de GISA a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2013 i la previsió d’execució 
per al 2014
Tram. 314-10985/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment del pagament de l’impost per la concessió de 
la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta a Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 314-11471/10
Resposta del Govern p. 35

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació dels convenis col-
lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00144/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació del conveni
Tram. 322-00145/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’externalització del Departa-
ment Comercial de TV3
Tram. 322-00146/10
Substanciació p. 35

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la pluralitat política dels mitjans 
de la Corporació
Tram. 322-00147/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació del conveni amb 
els representants dels treballadors de la Corporació
Tram. 322-00148/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les negociacions amb els treba-
lladors de la Corporació
Tram. 322-00149/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la proposta de modificació de 
les lleis audiovisuals
Tram. 322-00150/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les mesures per a garantir l’es-
tabilitat pressupostària de la Corporació
Tram. 322-00151/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’impacte de les mesures pres-
supostàries en la producció pròpia i la indústria audiovisual
Tram. 322-00152/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació col·lectiva a la 
Corporació
Tram. 322-00153/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els objectius de la negociació 
col·lectiva a la Corporació
Tram. 322-00154/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució dels ingressos per pu-
blicitat al gener i al febrer del 2014
Tram. 322-00155/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre els criteris del Tele-
notícies vespre del 4 de febrer de 2014 per a informar del 
conflicte entre treballadors i directius a les instal·lacions 
de TV3
Tram. 323-00051/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament d’una no-
tícia sobre prostitució en els informatius del 22 de febrer 
de 2014
Tram. 323-00052/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la dimissió en bloc dels 
membres del Consell Professional de TV3
Tram. 323-00053/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la instrumentalització de 
la informació esportiva
Tram. 323-00054/10
Substanciació p. 37
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre les mostres de manca 
de pluralisme i neutralitat
Tram. 323-00055/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre l’impacte de la va-
ga convocada pel comitè d’empresa de Televisió de Ca-
talunya
Tram. 323-00056/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre l’impacte de la vaga convo-
cada pel comitè d’empresa de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00057/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la 
programació del segon trimestre del 2014 de Televisió de 
Catalunya
Tram. 323-00058/10
Substanciació p. 38

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reactivació del Consorci Recreatiu i Turístic
Tram. 311-00721/10
Retirada p. 38

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els costos econòmics dels con-
tractes esportius
Tram. 322-00143/10
Decaïment p. 38

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 les mesures per a evitar manifestacions dels mos-
sos d’esquadra i preservar-ne el bon nom
Tram. 311-01181/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la querella presentada contra professionals i direc-
tius de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 311-01182/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el cost del dispositiu de seguretat del Mobile 
World Congress
Tram. 311-01184/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació de la taxa pels serveis prestats pels 
Mossos d’Esquadra al Mobile World Congress
Tram. 311-01185/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’aplicació de la taxa pels serveis prestats pels 
Mossos d’Esquadra a les activitats privades del Mobile 
World Congress
Tram. 311-01186/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import de la taxa pels serveis prestats pels Mos-
sos d’Esquadra al Mobile World Congress
Tram. 311-01187/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment de la Resolució 493/X, sobre la in-
clusió del peatge de les Fonts, de la carretera C-16, en el Pla 
d’homogeneïtzació de peatges
Tram. 311-01191/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la retirada de l’estelada que oneja a l’Oficina 
Policial de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de Guissona 
(Segarra)
Tram. 311-01192/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la data de la retirada de l’estelada que oneja a 
l’Oficina Policial de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de 
Guissona (Segarra)
Tram. 311-01193/10
Anunci p. 41

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de l’helicòpter de rescat que fan servir els 
bombers de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-11961/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’habilitació d’un heliport a prop del parc de bombers de la 
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-11962/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’helicòpters de rescat a disposició del Cos de 
Bombers
Tram. 314-11963/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disponibilitat de l’helicòpter de rescat de la base de Tírvia 
(Pallars Sobirà)
Tram. 314-11964/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
justificació econòmica per a reactivar la central integrada de 
mercaderies del Penedès
Tram. 314-11965/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’entrada en funcionament de la connexió reversible 
d’abastament d’aigua potable en alta que uneix el sistema 
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Ter-Llobregat amb el sistema d’abastament d’aigua potable 
dels municipis de l’Alt Maresme, Blanes i Lloret
Tram. 314-11966/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aigua subministrada des del sistema Ter-Llobregat al sis-
tema d’abastament d’aigua potable dels municipis de l’Alt 
Maresme, Blanes i Lloret des del funcionament d’aquesta 
interconnexió
Tram. 314-11967/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aigua subministrada des de la instal·lació de tractament 
d’aigua marina de Blanes al sistema d’abastament d’aigua 
potable dels municipis de l’Alt Maresme, Blanes i Lloret des 
que funciona la interconnexió del sistema Ter-Llobregat
Tram. 314-11968/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aigua captada dels pous de titularitat pública del sistema 
d’abastament d’aigua potable dels municipis de l’Alt Mares-
me, Blanes i Lloret des que funciona la interconnexió del sis-
tema Ter-Llobregat
Tram. 314-11969/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de l’Agència Catalana de l’Aigua per al compli-
ment de la disposició derogatòria primera de la Llei 5/2012, 
de mesures financeres, per les quals es van fixar unes tarifes 
més elevades per la utilització d’aigua als usuaris d’aprofita-
ment d’aigua als municipis de l’Alt Maresme, Blanes i Lloret
Tram. 314-11970/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes pràctics de la derogació de la disposició addicional 
desena del Decret legislatiu 3/2003, en el qual es van fixar 
unes tarifes més altes per la utilització d’aigua als usuaris 
d’aprofitament d’aigua als municipis de l’Alt Maresme, Bla-
nes i Lloret
Tram. 314-11971/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels aqüífers de la baixa Tordera en el període 
2009-2013
Tram. 314-11972/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aigua captada dels pous de titularitat privada dels aqüífers 
de la Tordera per a usos industrial i terciaris en el període 
2009-2013
Tram. 314-11973/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aigua captada dels pous de titularitat privada dels aqüífers 
de la Tordera per a usos agrícoles en el període 2009-2013
Tram. 314-11974/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients d’inspecció per irregularitats en l’ex-
tracció d’aigua fets en pous de titularitat privada dels aqüí-
fers de la Tordera per a usos industrials i terciaris en el perí-
ode 2009-2013
Tram. 314-11975/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions imposades per irregularitats en l’extracció d’aigua 

en pous de titularitat privada dels aqüífers de la Tordera per 
a usos industrials i terciaris en el període 2009-2013
Tram. 314-11976/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a Tributs de Catalunya
Tram. 314-11977/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import que es destinarà a Tributs de Catalunya el 2014
Tram. 314-11978/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del desplegament de Tributs de Catalunya
Tram. 314-11979/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la dimissió del director del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 314-11980/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pressupostos del 2013 i del 2014 del Centre de Medicina Re-
generativa de Barcelona
Tram. 314-11981/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de recerca del Centre de Medicina Regenerativa 
de Barcelona
Tram. 314-11982/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del prestigi dels projectes de recerca del Cen-
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 314-11983/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aposta per la ciència i la recerca com a element clau i es-
tructural de l’economia
Tram. 314-11984/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes de funcionaris dels serveis penitenciaris disposats a 
fer hores extres
Tram. 314-11985/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores laborables que s’han de cobrir amb hores 
extres en els centres penitenciaris
Tram. 314-11986/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la conveniència de cobrir amb interins destituïts el 2011 les 
necessitats extraordinàries d’hores de treball en els centres 
penitenciaris
Tram. 314-11987/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ocupació de places per funcionaris en el Centre 
Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-11988/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que es preveu contractar per a cobrir llocs 
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de treball en el Centre Penitenciari Puig de les Basses, de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-11989/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de la borsa d’interins destituïts el 2011 per a ocupar les 
vacants dels serveis penitenciaris en el Centre Penitenciari 
Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-11990/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a contractar treballadors de la borsa d’interins 
destituïts el 2011 per a ocupar les vacants del Centre Peni-
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-11991/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball en serveis penitenciaris que han 
quedat vacants del 2011 ençà
Tram. 314-11992/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de llocs de treball vacants en serveis peniten-
ciaris que s’han cobert amb interins o nous funcionaris del 
2011 ençà
Tram. 314-11993/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
delfinaris i els espectacles amb dofins
Tram. 314-11994/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar manifestacions dels mossos d’esqua-
dra i preservar-ne el bon nom
Tram. 314-11995/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
querella presentada contra professionals i directius de l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 314-11996/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres interins amb una discapacitat reconegu-
da als quals han adaptat el lloc de treball
Tram. 314-11997/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres interins amb una discapacitat reconegu-
da del curs 2013-2014
Tram. 314-11998/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres interins del curs 2013-2014
Tram. 314-11999/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres interins amb una discapacitat reconegu-
da la feina dels quals comporta itinerància el curs 2013-2014
Tram. 314-12000/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les obres de condicionament pel trasllat de l’Escola 
d’Adults de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-12001/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
diners recaptats amb l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics que s’ha destinat als municipis i als consells 
comarcals
Tram. 314-12002/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
diners recaptats amb l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics
Tram. 314-12003/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
repercussions de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea relativa al cèntim sanitari
Tram. 314-12004/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de casos atesos pel servei d’urgèn-
cies de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, en el 
període 2010-2013
Tram. 314-12005/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic derivat del tancament de l’atenció conti-
nuada nocturna i dels caps de setmana del CAP Guineueta, 
de Barcelona
Tram. 314-12006/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos suprimits amb el tancament de l’atenció continua-
da nocturna i dels caps de setmana del CAP Guineueta, de 
Barcelona
Tram. 314-12007/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’horari d’atenció continuada del CAP Guineueta, de Barce-
lona, en el període 2010-2013
Tram. 314-12008/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del tancament de l’atenció continuada nocturna 
i dels caps de setmana del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 314-12009/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de freqüentació del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 314-12010/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de furts, robatoris i robatoris amb força denunciats 
a l’àrea bàsica policial Segarra-Urgell
Tram. 314-12011/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de furts, robatoris i robatoris amb força denunciats 
a Cervera, Guissona i Sant Ramon (Segarra)
Tram. 314-12012/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de furts i robatoris a l’àrea bàsica policial Se-
garra-Urgell
Tram. 314-12013/10
Formulació p. 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
treballadors de diversos grups dels serveis penitenciaris en-
tre l’1 i el 19 de juliol de 2011
Tram. 314-12014/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
treballadors de diversos grups dels serveis penitenciaris en 
data de l’1 de març de 2014
Tram. 314-12015/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins dels serveis penitenciaris destituïts el 2011 
que es preveu de contractar per a l’obertura del Centre Peni-
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-12016/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’institut escola de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Tram. 314-12017/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
municipis que tenen els sòls contaminats per nitrats
Tram. 314-12018/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre la 
casuística de les persones afectades pel brot de xarampió 
aparegut al febrer del 2014
Tram. 314-12019/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos detectats de xarampió del 2010 ençà
Tram. 314-12020/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població vacunada contra el xarampió
Tram. 314-12021/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les subvencions pendents relatives als plans 
de reconversió varietal de la fruita dolça
Tram. 314-12022/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12023/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reclamacions dels metges del Servei de Medicina Intensiva 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12024/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
nova organització del Servei de Medicina Intensiva de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12025/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de grups de treball del Servei de Medicina Intensiva 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12026/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa de formació continuada del Servei de Medicina In-
tensiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12027/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de metges del Servei de Medicina In-
tensiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12028/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’investigadors del Servei de Medicina 
Intensiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12029/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en congressos científics dels membres del Ser-
vei de Medicina Intensiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12030/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a participar en congressos científics dels mem-
bres del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron
Tram. 314-12031/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de metges del Servei de Medicina Intensiva de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron que han promocionat en el pe-
ríode 2010-2013
Tram. 314-12032/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tractaments aeris per a combatre la plaga de la mosca de 
l’oliva al Baix Ebre
Tram. 314-12033/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tractaments aeris per a combatre la plaga de la mosca de 
l’oliva al Montsià
Tram. 314-12034/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat dels tractaments per a combatre la plaga de 
la mosca de l’oliva a les comarques limítrofes amb la zona 
afectada
Tram. 314-12035/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels tractaments per a combatre la plaga de la mosca 
de l’oliva el 2013
Tram. 314-12036/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost previst dels tractaments per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva el 2014
Tram. 314-12037/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
pèrdues econòmiques i de producció causades per la plaga 
de la mosca de l’oliva al Baix Ebre i el Montsià
Tram. 314-12038/10
Formulació p. 67
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tractaments aeris per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva al Montsià el 2011
Tram. 314-12039/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tractaments aeris per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva al Montsià el 2012
Tram. 314-12040/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tractaments aeris per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva al Montsià el 2013
Tram. 314-12041/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tractaments aeris per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva al Montsià previstos per al 2014
Tram. 314-12042/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tractaments aeris per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva al Baix Ebre el 2011
Tram. 314-12043/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tractaments aeris per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva al Baix Ebre el 2012
Tram. 314-12044/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tractaments aeris per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva al Baix Ebre el 2013
Tram. 314-12045/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de tractaments aeris per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva al Baix Ebre previstos per al 2014
Tram. 314-12046/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes amb el Ministeri d’Agricultura, Alimenta-
ció i Medi Ambient per a combatre la plaga de la mosca de 
l’oliva
Tram. 314-12047/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del dispositiu de seguretat del Mobile World Congress
Tram. 314-12048/10
Formulació p. 70
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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 pagament del deute a les 
administracions locals
Tram. 311-00130/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del conveni 
signat amb les diputacions sobre el paga-
ment dels deutes del Govern amb els ajun-
taments
Tram. 311-00208/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari del pagament 
del deute sobre el Pla únic d’obres i serveis 
del Govern amb les administracions locals
Tram. 311-00209/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el Pla contra el frau fiscal
Tram. 311-00348/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els tributs estatals recap-
tats per ajuntaments que seran ingressats a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 311-00375/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la poca informació donada als 
ciutadans amb relació al projecte BCN World
Tram. 311-00591/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible vulneració de 
l’article 23 de la Constitució en la gestió del 
projecte BCN World
Tram. 311-00592/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’algun pla per a 
informar i fer possible la participació ciuta-
dana amb relació a la implantació del pro-
jecte BCN World
Tram. 311-00593/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recaptació anual de 
l’impost sobre les transmissions patrimoni-
als oneroses de béns immobles del període 
2007-2012 i la prevista per al 2013
Tram. 311-00625/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la signatura entre l’Institut 
Català de Finances i Deloitte d’un contrac-
te d’assessorament amb relació a l’obtenció 
de la qualificació d’entitat de crèdit del Banc 
d’Espanya
Tram. 311-00852/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la signatura d’un contracte 
entre l’Institut Català de Finances i Pricewa-
terhouseCoopers per al disseny i la creació 
dels manuals de polítiques, procediments i 
controls de risc
Tram. 311-00853/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la signatura d’un contracte 
entre l’Institut Català de Finances i KPMG 
per a l’elaboració d’un informe sobre l’im-
pacte pressupostari de l’explotació de con-
cessions de gestió immobiliària i equipa-
ments
Tram. 311-00854/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els circuits de diagnòstic precoç
Tram. 314-03215/10

Resposta del Govern
Reg. 56963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-03215/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els circuits de diagnòstic precoç

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Departament de Salut, en relació amb la detecció 
precoç de malalties, du a terme els programes següents:

1) Programa de cribratge neonatal

Els principals programes de cribratge a l’etapa mater-
nal i infantil són:

– Programa de diagnòstic prenatal d’anomalies con-
gènites
– Programa de detecció precoç neonatal
– Programa de detecció precoç de la hipoacúsia neo-
natal

2) Programa de detecció precoç de càncer de mama

3) Programa de detecció precoç del càncer de còlon i 
recte

A banda, el Departament de Salut compta amb el Cir-
cuit de Diagnòstic Ràpid de Càncer (CRD), creat per 
evitar retards atribuïbles al sistema sanitari, que afecta 
els següents tipus:

– Mama
– Colon
– Pulmó
– Pròstata
– Bufeta Urinària

Per tal d’assolir l’objectiu, el Programa s’ha definit 
amb les característiques següents:

– Criteris clínics d’inclusió al programa ben definits i 
consensuats entre l’atenció primària i l’especialitzada.
– Accés ràpid a les proves diagnòstiques per als paci-
ents amb sospita de càncer.
– Gestor de cas com a responsable del pacient durant 
tot el procés.
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– Reorganització de circuits (disseny de circuits prefe-
rents i agrupació d’exploracions)
– Estudi sense hospitalització sempre que sigui possible
– Atenció integral per un equip multidisciplinari
– Sistema d’informació per al seguiment i avaluació
– Mesura de resultats amb indicadors discutits i con-
sensuats a nivell de tota Catalunya

El conseller de Salut presenta, en la seva compareixen-
ça semestral al Parlament, en el marc del balanç sobre 
l’atenció mèdica i sanitària públiques a Catalunya, els 
indicadors indicadors de seguiment que s’adjunten al 
present document.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura del conveni entre l’Institut 
de Diagnòstic per la Imatge i l’Institut Català 
de la Salut per a la cessió de la gestió dels 
serveis de radiodiagnòstic
Tram. 314-09354/10

Resposta del Govern
Reg. 56964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09354/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la signatura del conveni entre l’Institut de Diagnòstic 
per la Imatge i l’Institut Català de la Salut per a la ces-
sió de la gestió dels serveis de radiodiagnòstic

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Isabel Vallet Sànchez

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

El passat 17 d’abril es van signar dos convenis de col-
laboració entre l’ICS i l’IDI per la gestió comparti-
da dels serveis de radiodiagnòstic i medicina nuclear 
d’ambdues institucions en els àmbits de Girona i Tar-
ragona - Terres de l’Ebre. Aquests convenis s’emparen 
en la Disposició addicional setena de la Llei 1/2012, 
de 22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya que diu textualment:

Convenis de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials

S’autoritza l’Institut Català de la Salut i l’Institut Ca
talà d’Assistència i Serveis Socials a intercanviar pres
tacions vinculades a l’àmbit sanitari i al de serveis so
cials, mitjançant l’establiment de convenis amb la resta 
de proveïdors del Servei Català de la Salut i de l’Insti
tut Català d’Assistència i Serveis Socials, en el marc de 
les regions sanitàries creades per la Llei 15/1990, del 9 
de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i del text 
refós aprovat pel Decret legislatiu 17/1994

Pel que fa al calendari, cal dir que la implementa-
ció de la gestió compartida ha estat gradual en funció 
de la disponibilitat de recursos de cadascuna de les 
parts.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el pressupost destinat al Sistema 
d’Emergències Mèdiques i al transport sani-
tari urgent i programat
Tram. 314-09369/10

Resposta del Govern
Reg. 56965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09369/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost destinat al Sistema d’Emergències Mèdi-
ques i al transport sanitari urgent i programat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú Ferré

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us adjunto en l’annex el 
pressupost destinat al transport sanitari urgent (TSU) 
(SEMSA) i del transport sanitari no urgent (TSNU).

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres de salut equipats amb 
ecògraf Doppler per a patologia vascular
Tram. 314-09402/10

Resposta del Govern
Reg. 56966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09402/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres de salut equipats amb ecògraf Doppler per 
a patologia vascular

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

En el document «Criteris de planificació dels diag
nòstic per la imatge. Programa per al desenvolupa
ment dels diagnòstic per la imatge» de l’any 2010 que 
va fer la Direcció General de Planificació i Avaluació 
del Departament de Salut es descrivia una tendència 
clara cap a l’extensió de l’ús de l’ecògraf fora dels ser-
veis de diagnòstic per la imatge, amb la implicació de 
diferents perfils professionals, i això inclou els equips 
d’atenció primària.

Per aquest motiu, l’ecografia en diverses especialitats 
es va implantant progressivament, segons les necessi-
tats i les disponibilitats pressupostàries, en diversos 
centres d’atenció primària, com també en els serveis 
de diagnòstic per la imatge i en els centres d’atenció a 
la salut sexual i reproductiva (ASSIR).

A títol il·lustratiu, deu centres de la Regió Sanità-
ria Lleida (Cervera, Tàrrega, Borges Blanques, Bala-
guer, Rambla Ferran, Cappont, Balàfia, Pla d’Urgell, 
Eixamples i Almacelles) ja disposen d’ecògrafs, així 
com el CAP L’Ametlla de Mar en la Regió Sanitària 
terres de l’Ebre, i deu centres més de la Regió Sani-
tària Barcelona (El Clot, Besòs, Sant Martí, Manso, 
Adrià, Eixample, Pg. Maragall, Horta, Rio de Janeiro 
i Bon Pastor) en disposaran en breu.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la liquidació del pressu-
post sanitari a Barcelona el primer semestre 
del 2013 i en comparació amb el mateix pe-
ríode del 2012
Tram. 314-09511/10

Resposta del Govern
Reg. 56967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09511/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució de la liquidació del pressupost sanitari a 
Barcelona el primer semestre del 2013 i en compara-
ció amb el mateix període del 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Ferran Pedret i 
Santos

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

El 2013 és un any de pròrroga pressupostària que per 
la seva durada s’ha anat modificant al llarg de l’any. 
En conseqüència, la comptabilització de la despesa no 
ha tingut la regularitat d’altres anys i per això no és 
comparable per semestres amb anys anteriors, per la 
qual cosa cal comparar la liquidació final. Tanmateix, 
hores d’ara, no s’ha tancat la liquidació del pressupost 
del CatSalut per al 2013.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rebaixa de tarifa del mòdul social de 
l’atenció sociosanitària amb efectes retroac-
tius anunciada per l’Institut Català d’Assis-
tència i Serveis Socials
Tram. 314-09519/10

Resposta del Govern
Reg. 56709 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09519/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la rebaixa de tarifa del mòdul social de l’atenció socio-
sanitària amb efectes retroactius anunciada per l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que tant 
el percentatge de minoració de tarifa al mòdul  social de 
l’atenció sociosanitària com la data d’efectes d’aquesta 
s’han fet aplicant els paràmetres del Servei Català de 
la Salut.

Barcelona, 24 de febrer de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a establir els horaris 
d’atenció mèdica primària en zones sensi-
bles per l’envelliment i la dispersió de la po-
blació
Tram. 314-10056/10

Resposta del Govern
Reg. 56975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10056/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a establir els horaris d’atenció mèdica 
primària en zones sensibles per l’envelliment i la dis-
persió de la població

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Àngel Ros i Domingo, Marina Geli i Fà-
brega

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

La prestació de serveis assistencials en l’atenció pri-
mària de salut s’organitza en àrees bàsiques de Salut 
(ABS) que integren centres d’Atenció Primària (CAP) 
i consultoris locals en zones rurals i d’elevada disper-
sió poblacional. Els professionals sanitaris i no sanita-
ris conformen l’Equip d’Atenció Primària (EAP) i és 
potestat de la Direcció de l’EAP la distribució horària 
i del contingent poblacional del que cada Unitat Bàsica 
Assistencial (metge de família i infermera comunità-
ria) n’assumeix la responsabilitat.

La distribució dels consultoris locals prové de l’his-
tòric dels metges i ATS d’Assistència Pública Domi-
ciliària (APD) que es van anar integrant progressiva-
ment en EAP. Aquest fet ha resultat bàsic en la millora 
progressiva dels nivells de resolució de l’atenció pri-
mària de salut, configurant la multidisciplinarietat 
pròpia del primer nivell assistencial.

La dispersió geogràfica s’intenta compensar parci-
alment amb la tipificació de ruralitat o de dispositiu 
d’especial aïllament que tenen algunes ABS.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius dels canvis de l’Institut Ca-
talà d’Avaluacions Mèdiques
Tram. 314-10125/10

Resposta del Govern
Reg. 56968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10125/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius dels canvis de l’Institut Català d’Avaluaci-
ons Mèdiques

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 314-10125/10 i 314-
10126/10 es responen de forma conjunta.

La Llei 31/2002,de 30 de desembre, de mesures fiscals 
i administratives, va crear l’Institut Català d’Avaluaci-
ons Mèdiques com a organisme autònom de caràcter 
administratiu amb la finalitat de realitzar la inspecció, 
l’avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sa-
nitaris corresponents a les prestacions del sistema de 
la Seguretat Social en matèria d’incapacitats laborals 
i la resta de funcions que consten en els seus Estatuts.

La Llei 11/2011,del 29 de desembre, de reestructura-
ció del sector públic per a agilitar l’activitat adminis-
trativa, que dóna resposta als objectius de l’acció de 
Govern per aconseguir una administració àgil i sos-
tenible al servei dels ciutadans i amb la finalitat de 
racionalitzar estructures i reducció de costos va afe-
gir unes noves funcions a l’Institut Català d’Avaluaci-
ons Mèdiques i va canviar la seva denominació per la 
d’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

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 
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a les polítiques i estratègies de salut pública, per a ga-
rantir les funcions d’autoritat sanitària i d’òrgan rec-
tor en matèria de salut pública. Així mateix, el decret 
preveu que l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i 
Sanitàries resti adscrit al Departament de Salut mit-
jançant la Secretaria 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 
prestació dels serveis. Aquest compromís de raciona-
lització i simplificació del sector públic ha comportat 
l’adopció de mesures que permetran la conciliació de 
l’assoliment dels objectius d’eficiència sense que dis-
minueixi el nivell de qualitat de la prestació dels ser-
veis públics a organismes que es van crear i amb l’ade-
quació de la seva configuració jurídica de l’ens i del 
seu personal a les funcions d’autoritat sanitària.

En aquest sentit, s’ha proposat el canvi de la persona-
litat jurídica de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdi-
ques i Sanitàries prevista a la Llei de creació de 2002 
pels motius exposats de racionalització i simplificació 
del sector públic, tot i que el Govern establirà la cor-
responent estructura mitjançant la qual les funcions 
assignades per l’esmentada llei es continuaran desen-
volupant depenent de la Secretaria de Salut Pública i 
sense que, en cap cas, s’hagi de malmetre el nivell de 
qualitat de la prestació dels serveis públics que li varen 
estar encomanats.

De la mateixa manera, es proposa la internalització de 
les seves funcions sota la dependència de les unitats 
directives afins a elles i sense perdre, en cap moment, 
la idiosincràsia del model de gestió que ha caracterit-
zat els darrers anys l’Institut i que ha comportat que 
aquest hagi incrementat l’eficiència i l’eficàcia en les 
seves actuacions.

En relació als acords del Consell Rector de l’ICAMS, 
òrgan superior de direcció i control, entre les seves 
funcions es troben les d’aprovar el Pla general d’actu-
ació i d’activitat, dins els marc dels objectius estatuta-
ris, l’avantprojecte de pressupost anual, els comptes, la 
memòria d’activitat, els convenis de col·laboració, etc.

En la darrera sessió del Consell Rector celebrada el 
passat 1 d’octubre i el Consell Assessor de 3 d’octu-
bre (en el que hi ha 4 vocals de l’INSS) es va informar 
als membres d’aquests Consells envers el contingut del 
nou model organitzatiu de l’ICAM.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb els membres del Con-
sell Rector de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques per a la pèrdua de la seva auto-
nomia
Tram. 314-10126/10

Resposta del Govern
Reg. 56968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410125/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de treballadors específics 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 314-10127/10

Resposta del Govern
Reg. 56969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10127/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla de treballadors específics de 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 314-10127/10 i 314-
10128/10 es responen de forma conjunta.

L’evolució de les plantilles de persona tècnic multi-
disciplinari i dels cossos generals de funcionaris de la 
Generalitat de Catalunya de l’Agència de Salut Públi-
ca, a setembre de 2013, es detallen en el document 
adjunt.

En relació amb les funcions que desenvolupen les di-
ferents categories professionals, el personal destinat 
als equips territorials de Salut Pública desenvolupa les 
funcions pròpies establertes a l’article 41 del Decret 
366/2011, de 12 de juliol, pel qual s’aproven els Esta-
tuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Els metges titulars APD realitzen funcions assistenci-
als i de salut pública. Els metges titulars i farmacèutics 
titulars APD són els col·lectius on s’han produït més 
variacions degut a les jubilacions d’aquests professi-
onals. Des dels Equips Territorials de Salut Pública, 
com a unitats pluridisciplinars del territori integrats 
per farmacèutics, veterinaris, metges..., s’han adsorbit 
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d’una manera integrada les funcions de salut pública 
que realitzen els cossos d’aquests professionals.

La resta del personal, desenvolupa les funcions pròpi-
es del seu cos o especialització, les establertes a la Llei 
9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funciona-
ris de la Generalitat de Catalunya així com les normes 
que desenvolupen aquesta norma bàsica.

En relació amb les funcions del personal dels cossos 
generals de funcionaris de la Generalitat, són les esta-
blertes a les disposicions addicionals sisena a desena 
del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de de-
terminats textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública així com les normes que desenvolu-
pen aquesta norma de caràcter bàsic.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya del 2009 ençà
Tram. 314-10128/10

Resposta del Govern
Reg. 56969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410127/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del projecte pilot educatiu 
de les Terres de l’Ebre de conscienciació i 
capacitació amb la reanimació cardiopulmo-
nar amb desfibril·lador extern automàtic
Tram. 314-10131/10

Resposta del Govern
Reg. 56970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10131/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’avaluació del projecte pilot educatiu de les Ter-
res de l’Ebre de conscienciació i capacitació amb la 

reanimació cardiopulmonar amb desfibril·lador extern 
automàtic

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

L’European Resucitacion Council (ERC), les Guies in-
ternacionals de l’ERC de l’any 2000 i l’International 
Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) en l’Ad
visory Statement on Education de l’any 2003 recoma-
nen incloure el Suport Vital Bàsic (SVB) en el currí-
culum escolar atès que l’escola és un dels millors llocs 
per adquirir coneixements i habilitats perdurables. Ai-
xí la formació en emergències dins de l’àmbit educatiu 
pot ser un bon exemple de com una comunitat pot orga-
nitzar-se per prevenir i atendre les emergències. L’any 
2005, des del Consell Català de la Ressuscitació (CCR) 
es va plantejar als departaments de Salut i Ensenyament 
la possibilitat de dur a terme un pilot de formació en 
suport vital a les escoles de les Terres de l’Ebre.

Els objectius generals i específics del pilot són els se-
güents:

– Aconseguir un ensenyament del Suport Vital estan-
darditzat d’acord amb les recomanacions internacio-
nals de l’ERC.

– Elaborar el material docent necessari i adequat a ca-
da curs acadèmic.

– Introduir l’ensenyament del SVB dins del currícu-
lum docent obligatori, de forma progressiva i adaptada 
a l’edat i capacitat dels escolars.

– Disminuir en forma significativa les discapacitats i 
la mort d’origen cardíac.

– Incrementar el número de testimonis presencials, 
amb capacitat per activar els dispositius d’Emergèn-
cies (112) i iniciar les primeres maniobres de SVB per 
tal de convertir als estudiants, adults del demà, en dis-
seminadors comunitaris que donin força a la primera 
i segona baula de la cadena de la vida (alerta i SVB).

– La ràpida activació dels sistemes d’Emergències 
(112), possibilitarà que les víctimes d’una mort sobta-
da, puguin rebre la desfibril·lació i Suport Vital Avan-
çat de forma ràpida (tercera i quarta baula de la cadena 
de la vida).

Així, durant el curs escolar del període 2005-2006 
es va dissenyar l’estratègia d’implantació i es va crear 
un grup de treball format per docents de l’àrea d’Edu-
cació Física per a la seva formació en SVB a càrrec 
del CCR.

El curs 2006-2007 es van constituir els grups de tre-
ball i les unitats didàctiques de SVB. És va iniciar la 
prova pilot a tres centres durant el curs escolar 2007-
2008. El curs 2008-2009 s’estén la formació al pro-
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fessorat d’Educació Física de tots els centres públics 
i concertats de les comarques del baix Ebre i Ribera 
d’Ebre, i el curs següent a les comarques del Montsià i 
Terra Alta i es difon l’experiència i materials a centres 
de la ciutat de Tarragona.

Des d’aleshores fins l’actualitat s’ha realitzat l’adapta-
ció dels materials didàctics a la nova llei educativa, a 
les capacitats i a les competències bàsiques i s’ha con-
tinuat organitzant jornades de sensibilització a l’alum-
nat. El contingut curricular de SVB es veu incrementat 
al llarg dels cursos escolars, des de l’educació infantil 
(iniciant el pilot a cursos amb infants de 3 anys), fins a 
quart curs de l’educació secundària obligatòria. L’ob-
jectiu és que els alumnes puguin fer difusió d’aquest 
coneixement en SVB als familiars i amics, i actuïn 
com a disseminadors comunitaris. Les actuacions que 
s’ensenyen comprenen el cercle de la vida: detectar 
un perill, avaluar l’estat de consciència de la persona en 
perill, trucar al 112, obrir la via aèria, valorar la respi-
ració, conèixer i realitzar les compressions toràciques i 
ventilacions a efectuar. El darrer any, els alumnes po-
den actuar també com a monitors.

El pla pilot de formació en suport vital als escolars de 
Terres de l’Ebre s’ha implantat a 87 centres amb la for-
mació de 62 instructors i s’ha impartit a 23.247 alumnes.

Els directors territorials de Salut i Ensenyament i la 
representant territorial d’Esports a Terres de l’Ebre en 
fan una valoració molt positiva malgrat que només es 
disposa de la informació del procés formatiu però no 
de les actuacions que hagin pogut fer els alumnes for-
mats. Igualment el Departament de Salut estarà ama-
tent a les recomanacions Europees pel que fa a la ge-
neralització d’aquesta formació, un cop vista la seva 
viabilitat al nostre entorn.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 56710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10475/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de revisions d’ofici del grau de dependència 

que s’han fet als beneficiaris de les prestacions de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta també a la pregun-
ta parlamentària 314-10476/10, 314-10477/10, 314-
10478/10 314-10479/10, 314-10480/10 i 314-10481/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
trobareu la informació sol·licitada a la taula següent:

Revisions d’ofici anys 2012 i 2013

Comarca 2012 2013 Total

Alt Camp 33 60 93
Alt Empordà 84 87 171
Alt Penedès 45 72 117
Alt Urgell 20 21 41
Alta Ribagorça 4 5 9
Anoia 149 148 297
Bages 239 245 484
Baix Camp 83 229 312
Baix Ebre 52 67 119
Baix Empordà 53 80 133
Baix Llobregat 522 487 1009
Baix Penedès 66 160 226
Barcelonès 1044 1445 2489
Berguedà 44 58 102
Cerdanya 3 10 13
Conca de Barberà 11 16 27
Garraf 20 77 97
Garrigues 18 17 35
Garrotxa 55 85 140
Gironès 105 146 251
Maresme 376 371 747
Montsià 59 47 106
Noguera 37 41 78
Osona 139 237 376
Pallars Jussà 8 16 24
Pallars Sobirà 4 6 10
Pla de l’Estany 37 39 76
Pla d’Urgell 32 44 76
Priorat 4 6 10
Ribera d’Ebre 15 18 33
Ripollès 27 40 67
Segarra 13 26 39
Segrià 201 256 457
Selva 197 203 400
Solsonès 10 18 28
Tarragonès 189 351 540
Terra Alta 6 12 18
Urgell 27 33 60
Val d’Aran 4 8 12
Vallès Occidental 895 1023 1918
Vallès Oriental 252 210 462

Trasllats 9 6 15

Total 5191 6526 11717
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Us informo que, a diferència d’altres Comunitats Au-
tònomes, les persones dependents que tinguin recone-
gut un grau determinat amb caràcter permanent i de-
manin, a instància pròpia una revisió d’aquest grau, no 
se’ls podrà baixar el grau atorgat anteriorment. O bé 
mantindran el grau anterior o bé l’augmentaran.

Les úniques situacions en què una persona pot baixar 
de grau són les que es descriuen a continuació:

– Quan el grau atorgat anteriorment té caràcter pro-
visional (bàsicament en infants) i la persona no està 
gaudint de servei o prestació econòmica vinculada a 
residència o centre de dia.

– Quan la pròpia administració, davant sospites que la 
persona ha pogut incórrer en simulacions o actuacions 
sospitoses de frau, decideix revisar el grau atorgat ini-
cialment, donant com a resultat un grau inferior.

– A instància de part, o si l’administració ho detecta, 
quan en la informació de salut aportada es constata 
que arran d’una intervenció quirúrgica o per l’aplica-
ció d’una teràpia, la persona ha experimentat una clara 
millora, sempre que l’equip de suport del SEVAD cor-
robori que aquesta milloria és permanent

Les conseqüències econòmiques són les que es deri-
ven pel fet d’obtenir una resolució amb un grau diferent.

Barcelona, 24 de febrer de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 56710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410475/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 56710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410475/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 56710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410475/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 56710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410475/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a determinar una reva-
loració del grau de dependència
Tram. 314-10480/10

Resposta del Govern
Reg. 56710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410475/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 56710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410475/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places residencials per a persones 
amb discapacitat
Tram. 314-10484/10

Resposta del Govern
Reg. 56711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10484/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les places residencials per a persones amb disca-
pacitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-10484/10, 314-10488/10, 314-10489/10, 
314-10490/10 i 314-10491/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que tro-
bareu la informació relativa a les persones beneficiàri-
es del programa dels ajuts del programa de servei de 
suport a l’autonomia a la pròpia llar a la resposta de la 
pregunta parlamentària 314-10485/10.

El nombre de places residencials per a persones amb 
discapacitat finançades durant el període 2010-2013, 
la previsió pel 2014 i la despesa total és: 

Any Places totals Despesa

2010 3390 136.716.422,27
2011 3566 143.778.304,77
2012 3810 147.377.424,82
2013 4084 139.493.370,67
previsió 2014 4090 150.686.673,25

El nombre de places de llar residència finançades du-
rant el període 2010 a 2013, la previsió pel 2014 i la 
despesa total és: 

Any Places Despesa

2010 2654 58.342.168,32
2011 2721 65.920.159,22
2012 2773 62.879.257,15
2013 2775 61.998.109,10
previsió 2014 2800 68.354.214,39

El nombre de places de servei de llar residència per 
a persones amb discapacitat amb suport intermitent, 
limitat i limitat amb trastorns de conducta finançades 
durant el període 2010 a 2013, la previsió pel 2014 i la 
despesa total és: 

Intermitent Limitat Limitat amb tc
Any Places Despesa Places Despesa Places Despesa

2010 418 5.879.945,00 892 21.325.490,00 325 8.303.750,00
2011 431 6.016.724,22 940 23.330.800,00 348 9.272.460,00
2012 421 5.857.592,05 980 24.615.633,80 345 7.807.350,00
2013 449 5.984.307,15 947 23.779.695,65 321 7.264.230,00
previsió 2014 415 5.721.210,75 954 24.006.578,30 362 9.697.020,70

El nombre de places de servei de llar residència per a 
persones amb suport extens, extens amb trastorns de 

conducta i generalitzat durant el període 2010-2013, la 
previsió pel 2014, i la despesa total és: 

Extens Extens amb tc Generalitzat
Any Places Despesa Places Despesa Places Despesa

2010 621 13.713.232,50 147 3.541.230,00 251 5.584.520,82
2011 605 16.120.225,00 171 4.993.200,00 226 6.186.750,00
2012 623 14.098.490,00 169 3.886.155,00 235 6.614.036,30
2013 668 15.116.840,00 176 4.047.120,00 214 5.805.916,30
previsió 2014 670 17.947.524,50 180 5.140.311,59 219 5.841.568,55

Pel que fa a la llista d’espera existent per accedir als 
recursos per a persones amb discapacitat us informem 
que és molt difícil establir un termini de temps per a 
accedir a recurs atès que la llista d’espera depèn de di-
versos factors com ara la tipologia dels usuaris, el ter-
ritori, el moviment de baixes d’un centre en concret, la 
demanda de plaça de cada centre o, fins i tot, les renún-
cies de la llista al moment d’ingressar.

Us fem avinent que estem aplicant millores en l’anàli-
si de les llistes amb la finalitat de poder obtenir dades 
que reflecteixin millor la realitat de la demanda ter-
ritorial i poder donar prioritat a les necessitats reals.

Barcelona, 24 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 les places del servei de llar residència 
per a persones amb discapacitat
Tram. 314-10488/10

Resposta del Govern
Reg. 56711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410484/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 56711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410484/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places del servei de llar residència 
per a persones amb suport extens o gene-
ralitzat
Tram. 314-10490/10

Resposta del Govern
Reg. 56711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410484/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris del servei de 
suport a l’autonomia a la pròpia llar i de pla-
ces de llar residència o de centre residencial
Tram. 314-10491/10

Resposta del Govern
Reg. 56711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410484/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el projecte de traslladar l’Escola 
d’Educació Especial Horitzó a Palafolls (Ma-
resme)
Tram. 314-10509/10

Resposta del Govern
Reg. 57216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10509/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de traslladar l’Escola d’Educació Especial 
Horitzó a Palafolls (Maresme)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

El Departament d’Ensenyament està dialogant amb 
els Ajuntaments dels municipis de Pineda i de Pala-
folls per tal de prendre una decisió sobre la futura ubi-
cació de l’Escola d’Educació Especial Horitzó.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Institut de Bruguers, de Gavà (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-10524/10

Resposta del Govern
Reg. 57217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10524/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Institut de Bruguers, de Gavà (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

Des del Departament d’Ensenyament s’ha informat 
adequadament a la direcció del centre i s’ha consensu-
at la prioritat de les actuacions.
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Pel que fa a l’inici de les obres d’ampliació i millora 
de l’institut, us informo que durant l’estiu de 2013 es 
va fer una actuació amb un pressupost de 84.808,06 
euros, i es continuaran fent actuacions per tal de reha-
bilitar el centre.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de millora de l’Es-
cola del Bosc, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 314-10525/10

Resposta del Govern
Reg. 57218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10525/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de millora de l’Escola del Bosc, de 
Rubí (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

Actualment, i d’acord amb la disponibilitat pressupos-
tària del Govern, el Departament d’Ensenyament no té 
prevista aquesta actuació per a l’exercici 2014.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera 
de Llobregat
Tram. 314-10526/10

Resposta del Govern
Reg. 57219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10526/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

El curs 2013-2014, el municipi de Corbera de Llobre-
gat disposa de set línies de primer curs d’educació in-
fantil de segon cicle, però, segons les projeccions de-
mogràfiques del municipi, a partir del curs 2014-2015 
tan sols seran necessàries sis línies. A més, si es té en 
compte que les escoles de Corbera de Llobregat, sense 
grups extraordinaris, disposen de set línies en espais 
definitius ja construïts, des del Departament d’Ense-
nyament cal valorar quin impacte tindrà el fet de redu-
ir una línia en l’oferta actual del municipi.

En conseqüència, la construcció de la segona fase de 
l’ampliació de l’escola es durà a terme en el moment 
que per necessitats d’escolarització sigui necessària.

Barcelona, 26 de febrer de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de reforma de l’Institut Geli-
da i de l’Escola Montcau, de Gelida (Alt Pe-
nedès)
Tram. 314-10527/10

Resposta del Govern
Reg. 57220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10527/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de reforma de l’Institut Gelida i de l’Escola 
Montcau, de Gelida (Alt Penedès)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

El Departament d’Ensenyament té previst l’inici de les 
obres d’ampliació de l’institut de Gelida durant l’any 2014.

El Departament d’Ensenyament està avaluant la ne-
cessitat de l’actuació a l’Escola Montcau. En cas que 
sigui necessària, es durà a terme durant l’any 2014.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de reforma de l’Ins-
titut Pau Vila, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-10528/10

Resposta del Govern
Reg. 57221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10528/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de reforma de l’Institut Pau Vila, de 
Sabadell (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

Des de l’any 2011, el Departament d’Ensenyament ha 
fet les següents actuacions a l’institut Pau Vila, de Sa-
badell: 

Obra RAM
Import

adjudicació Any Gestió

Reparació de la 
coberta del gimnàs 8.634,71 2011 Ensenyament
Rehabilitació de 
la instal·lació aigua 
calen ta a la zona de 
dutxes dels vestidors 15.416,89 2011 Ensenyament
Rehabilitació de la 
coberta i substitució 
de portes d’emergèn-
cia de la sala d’actes 37.595,98 2011 Ensenyament
Rehabilitació façana 
de la sala d’actes 12.781,76 2012 Ensenyament

Obra Conservació, 
reparació i mante-
niment

Import
adjudicació Any Gestió

Reparació conduc-
cions aigua sanitària 
gimnàs 4.614,74 2011 Ensenyament
Reparació del terra 
dels banys del gimnàs 7.329,22 2011 Ensenyament
Reparació baixants 
de la façana 4.382,50 2011 Ensenyament
Reparació tancament 
perimetral 10.850,25 2013 Ensenyament

El Departament d’Ensenyament continuarà actuant 
en aquests centre en funció de les disponibilitats pres-
supostàries del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de reforma de l’Ins-
titut Montserrat Miró i Vilà, de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-10529/10

Resposta del Govern
Reg. 57222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10529/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de reforma de l’Institut Montserrat 
Miró i Vilà, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

La substitució de l’Institut Montserrat Miró i Vilà, de 
Montcada i Reixac està planificada en la planificació 
de construccions escolars del Departament d’Ense-
nyament, però atès que es tracta d’una obra de subs-
titució i atenent la conjuntura econòmica actual, no 
es pot preveure l’inici d’aquesta actuació a càrrec del 
pressupost de 2014.

L’any 2013 es va executar una actuació de reforma en 
l’actual edifici per un import de 65.857,78 euros. El 
Departament d’Ensenyament continuarà fent les actu-
acions de manteniment en el centre sempre que con-
vingui.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de docents dels centres 
educatius de Castellbisbal (Vallès Occidental)
Tram. 314-10535/10

Resposta del Govern
Reg. 57223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10535/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla de docents dels centres educatius de Cas-
tellbisbal (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP SOC
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Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Mont-
serrat Capdevila Tatché

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

Annex, es tramet, la relació de personal docent i la 
despesa del municipi de Castellbisbal pel curs 2013-
2014, desglossat per centres educatius.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de les bonificacions de peat-
ges vigents previstes als pressupostos de la 
Generalitat per al 2014
Tram. 314-10592/10

Resposta del Govern
Reg. 57071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10592/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de les bonificacions de peatges vigents pre-
vistes als pressupostos de la Generalitat per al 2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i San-
tacreu

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

Les bonificacions de peatges vigents pel pagament de 
les quals es preveuen els 1,5 M€ de la partida PO01 
D/479000100/5210/0000 dels Pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2014, corresponen a 
l’aplicació temporal de mesures de bonificació per a de-
terminats vehicles pesants a l’autopista AP-7 en el tram 
Maçanet - frontera francesa (conveni de 28 de maig de 
2013 entre l’Administració General de l’Estat, la Ge-
neralitat de Catalunya i ACESA).

Barcelona, 27 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de les infraestructures finan-
çades mitjançant els peatges a l’ombra pre-
vistes als pressupostos de la Generalitat per 
al 2014
Tram. 314-10593/10

Resposta del Govern
Reg. 57072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10593/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de les infraestructures finançades mitjançant 
els peatges a l’ombra previstes als pressupostos de la 
Generalitat per al 2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i San-
tacreu

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

Les infraestructures finançades mitjançant la fórmula de 
peatge a l’ombra i a les quals s’adreçaran els pagaments 
de l’import de la partida PO01D/4700000100/5210/0000 
dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 
l’any 2014, inicialment previstos en 120,97 M€, són els 
que s’adjunten en el quadre annex.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de les concessions previs-
tes pel Departament de Territori i Sostenibi-
litat als pressupostos de la Generalitat per 
al 2014
Tram. 314-10594/10

Resposta del Govern
Reg. 57073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10594/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la relació de les concessions previstes pel Departa-
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ment de Territori i Sostenibilitat als pressupostos de la 
Generalitat per al 2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i San-
tacreu

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

Aquest Departament preveu abonar els 50,9 M€ de la 
partida d’acord PO01 D/770000100/5210/0000 dels 
Pressupostos Generals de la Generalitat per a l’any 
2014, a les concessionàries Cedinsa Eix Transversal i 
Cedinsa Ter, concessionàries de les vies C-25 Cerve-
ra - Caldes de Malavella i C-17 Centelles - Vic - Ripoll 
respectivament, d’acord amb allò previst als seus con-
tractes de concessió per a la construcció i explotació 
de les vies esmentades.

Adjunto, en el quadre annex, el detall dels imports 
previstos.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de contami-
nació atmosfèrica del 2008 ençà
Tram. 314-10619/10

Resposta del Govern
Reg. 56735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10619/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de contaminació atmosfèri-
ca del 2008 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

Podeu trobar les dades sol·licitades als balanços i in-
formes de Qualitat de l’Aire del web del Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

Les dades corresponents a l’any 2013 s’estan elaborant 
actualment.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment dels delictes a la regió po-
licial de Ponent
Tram. 314-10662/10

Resposta del Govern
Reg. 57206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10662/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment dels delictes a la regió policial de Ponent

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Josep Cosconera Carabassa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10662/10.

D’acord amb les dades estadístiques de l’any 2013 de 
la Regió Policial de Ponent, comparades amb el mateix 
període de l’any anterior, s’observa un increment del 
0,64% dels delictes contra el patrimoni, incloent dife-
rents tipologies, tant en l’àmbit rural com en l’urbà.

Pel que fa només als fets penals que s’han conegut en 
l’àmbit del món rural, cal significar que durant l’any 
2013 a la Regió Policial de Ponent aquests fets s’han 
reduït un 10,3% i en alguna comarca, com és el cas del 
Segrià, aquesta reducció ha arribat a ser del 20%.

Tot i aquesta reducció, els fets penals en l’àmbit del 
món rural en aquesta regió continuen sent una priori-
tat, motiu pel qual la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra (PG-ME) segueix portant a terme una 
sèrie de mesures encaminades a reduir-los, destacant 
les següents:

– Establiment de la lluita contra els robatoris i els furts 
en el món rural com el primer objectiu de la Regió 
Policial.

– Potenciació de les reunions entre comandaments de 
la PG-ME i representants d’organitzacions agràries, 
associacions de pagesos, associacions de regants, coo-
peratives, etc. amb l’objectiu de millorar la coordina-
ció i l’intercanvi d’informació d’interès policial.

– Potenciació de xerrades a diferents ens locals i asso-
ciacions per tal d’informar dels consells sobre mesures 



11 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 278

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 26

de seguretat. En algunes xerrades s’ha informat sobre 
l’ús del marcatge d’eines mitjançant l’ADN sintètic.

– Nou tríptic de consells sobre mesures de seguretat 
per al món rural.

– Creació d’una adreça electrònica específica del món 
rural de col·laboració ciutadana, mossos.ruralponent@
gencat.cat

– Intensificació de controls policials en diferents fran-
ges horàries.

– Vigilància i control de les deixalleries de la demar-
cació de Ponent.

– Col·laboració i comunicació recíproca amb els res-
ponsables de deixalleries.

– Patrullatge de dia amb helicòpter. Esporàdicament 
durant la nit.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament d’Inte-
rior amb relació a les emboscades homòfo-
bes del grup Proyecto Pilla Pilla
Tram. 314-10666/10

Resposta del Govern
Reg. 57207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10666/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures del Departament d’Interior amb relació a 
les emboscades homòfobes del grup Proyecto Pilla 
Pilla

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10666/10.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va 
iniciar una investigació policial en el mateix moment 
que va tenir coneixement de l’existència del grup ano-
menat Proyecto Pilla Pilla, que va fer possible la seva 
desarticulació el dia 23 de desembre de 2013.

Aquesta desarticulació va comportar la detenció de 
cinc persones majors d’edat i la imputació de dues per-
sones més, una d’elles menor d’edat, per delictes de 

coaccions, contra la integritat moral i contra els drets 
fonamentals.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mort d’un jove mentre estava detin-
gut a la comissaria dels Mossos d’Esquadra 
del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-10667/10

Resposta del Govern
Reg. 57208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10667/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la mort d’un jove mentre estava detingut a la co-
missaria dels Mossos d’Esquadra del Vendrell (Baix 
Penedès)

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 314-10667/10.

El responsable de l’Àrea de Custòdia de Detinguts su-
pervisa els ingressos a les dependències policials i de-
cideix el nivell d’escorcoll.

Al jove detingut a la comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra del Vendrell se li va fer un escorcoll adequat a les 
seves circumstàncies personals i a l’actuació policial. 
L’escorcoll no va comportar l’exploració de les cavi-
tats corporals, la qual requereix l’autorització judicial 
preceptiva.

Les peces de roba es retiren per parts i es comproven 
acuradament; es palpen totes les peces, es buiden les 
butxaques i es retiren els cordons o complements que 
puguin afectar la seguretat del detingut o la dels agents 
de custòdia. Les úniques peces de roba que portava el 
detingut, a banda de la roba interior inferior, eren una 
samarreta, uns pantalons curts esportius i calçat. Se li 
va oferir, i va acceptar, donar-se una dutxa a la zona de 
custòdia habilitada a tal efecte.

L’escorcoll realitzat en l’ingrés a l’àrea de custòdia no 
va trobar cap droga ni substància tòxica al detingut. 
Tant la inspecció ocular tècnico-policial com la com-
provació de les imatges realitzada durant la investiga-
ció dels fets permeten establir la hipòtesi que el detin-
gut podria haver ocultat la droga a l’anus.

mailto:mossos.ruralponent@gencat.cat
mailto:mossos.ruralponent@gencat.cat
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Per últim, la gravació d’imatges es realitza d’acord 
amb el que preveu el Decret 78/2010, de 22 de juny, 
sobre instal·lació de dispositius de videovigilància a 
les dependències policials de la Generalitat, que regu-
la també la conservació, la custòdia, la cessió del su-
port original i la còpia de les imatges, en els supòsits i 
amb els requisits que preveu aquesta norma. El mateix 
dia dels fets es van lliurar les imatges en les quals van 
quedar enregistrats a l’autoritat judicial competent.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de grups salafistes de què 
té constància
Tram. 314-10700/10

Resposta del Govern
Reg. 57209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10700/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de grups salafistes de què té constància

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-10700/10 i 314-10701/10.

El salafisme és una concepció de la reforma islàmica de 
tall heterodox que s’allunya d’estructures jeràrquiques 
i territorials; per aquesta raó, no es pot afirmar que a 
Catalunya existeixin grups salafistes, ni es pot quanti-
ficar el seu nombre. És possible que determinades per-
sones comparteixin els principis de diferents ideolo-
gies islamistes, entre elles la salafista, però en cap cas 
suposa que les associacions en què participen siguin 
grups d’aquesta ideologia.

Totes les expressions religioses o ideològiques són le-
gítimes sempre i quan es donin en el marc de les nor-
mes i el respecte als drets fonamentals i les llibertats 
legítimament constituïdes.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posició del Govern davant els grups 
salafistes existents a Catalunya
Tram. 314-10701/10

Resposta del Govern
Reg. 57209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410700/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de comunicació de les lesi-
ons per arma blanca a un agent dels Mossos 
d’Esquadra el 12 de juliol a Lleida als dele-
gats de prevenció i a l’autoritat laboral
Tram. 314-10714/10

Resposta del Govern
Reg. 57210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10714/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la data de comunicació de les lesions per arma 
blanca a un agent dels Mossos d’Esquadra el 12 de 
juliol a Lleida als delegats de prevenció i a l’autori-
tat laboral

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10714/10.

L’accident laboral del dia 12 de juliol de 2013 es va co-
municar als delegats de prevenció quan els facultatius 
mèdics de la Mútua d’Accidents Laborals i Malalties 
Professionals, una vegada revisat el cas, va modificar 
la qualificació de l’accident de lleu a greu, esmenant 
l’errada comesa inicialment.

La qualificació de la gravetat de els lesions dels ac-
cidents laborals no és una competència de la Subdi-
recció general de Recursos Humans de la Direcció 
general de la Policia, sinó que és una qualificació mè-
dica competència dels facultatius mèdics de les Mú-
tues d’Accident Laborals i Malalties professionals. 
En l’actuació del dia 9 de juliol de 2013, l’agent dels 
Mossos d’Esquadra va patir una ferida superficial de 
10 centímetres de llargada aproximadament a l’avant-
braç esquerra, afectant l’epidermis. Aquesta lesió no 
va comportar la baixa per incapacitat temporal del 
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funcio nari, marxant pel seu propi peu al seu domicili i 
sense requerir medicació rellevant.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació del Parc de Bombers del 
Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-10718/10

Resposta del Govern
Reg. 57211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10718/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la dotació del Parc de Bombers del Vendrell (Baix 
Penedès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10718/10.

La dotació de bombers prevista per al Parc de Bom-
bers del Vendrell és de 33 bombers funcionaris, inclòs 
el cap de parc. La dotació del parc durant el 2013 va 
evolucionar de 34 efectius a data 31 de desembre de 
2012 a 36 efectius a data 31 de desembre de 2013.

Les poblacions a què dóna servei el parc de bombers 
del Vendrell en primera sortida són Albinyana, l’Ar-
boç, Bellvei, Calafell, Cunit, Roda de Barà, Santa Oli-
va i el Vendrell, les quals, d’acord amb les dades del 
padró municipal, abasten una població de 93.431 ha-
bitants. Es desconeix quanta població està ubicada en 
perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

Els recursos humans de què han de disposar el parcs 
de bombers estan regulats per la Circular de la Direc-
ció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments relativa a la jornada i a les modificacions de la 
planificació del calendari anual de guàrdies dels mem-
bres del Cos de Bombers. En l’annex V de la circular 
s’estableix el torn mínim d’efectius diaris de què han 
de disposar els parcs de bombers funcionaris que, en 
el cas del parc del Vendrell, és de 5.

La plantilla diària de bombers corresponent a un torn 
mínim de 5 bombers és de 8 bombers per torn. Atès 
que els bombers s’organitzen en 4 torns de treball, la 
plantilla total de bombers de què ha de disposar el 

parc és de 32 bombers funcionaris, de manera que 
s’està complint el que regula la circular.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes perquè el Go-
vern de l’Estat doti de més examinadors la 
Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona
Tram. 314-10722/10

Resposta del Govern
Reg. 57212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10722/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes perquè el Govern de l’Estat doti 
de més examinadors la Prefectura Provincial de Tràn-
sit de Barcelona

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 314-10722/10.

El Servei Català de Trànsit va demanar en diverses re-
unions a la Dirección General de Tráfico (DGT) i, en 
concret, a la Prefectura Provincial de Trànsit de Bar-
celona que posés els mitjans necessaris per resoldre la 
problemàtica de la manca d’examinadors de carnet de 
conduir que comunicaven les autoescoles de Barcelo-
na des de feia temps.

Com a conseqüència, durant el passat mes de gener 
es van incorporar, amb caràcter temporal, 5 examina-
dors de reforç a la Prefectura de Barcelona. Així ma-
teix, s’ha convocat un curs per a la cobertura de places 
d’examinador, 6 de les quals per a Barcelona.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grup Proyecto Pilla Pilla
Tram. 314-10729/10

Resposta del Govern
Reg. 57213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10729/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grup Pilla Pilla

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jaume Collboni 
Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-10729/10.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va 
tenir coneixement de l’existència del grup anomenat 
Pilla Pilla el 7 de desembre de 2013 a causa d’un inci-
dent que va tenir lloc a la ciutat de Granollers.

Arran d’aquest fet es va detectar l’activitat delictiva 
del grup i es va iniciar immediatament una investiga-
ció per a localitzar possibles víctimes, determinar-ne 
la identitat dels components i presumptes autors dels 
fets delictius.

La investigació policial va fer possible la desarticula-
ció del grup el dia 23 de desembre de 2013, amb la de-
tenció de cinc persones majors d’edat i la imputació de 
dues persones més, una d’elles menor d’edat, per delic-
tes de coaccions, contra la integritat moral i contra els 
drets fonamentals.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació o la creació de parcs na-
turals
Tram. 314-10734/10

Resposta del Govern
Reg. 57088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10734/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació o la creació de parcs naturals

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:

Remeto al diputat a la meva compareixença del passat 
19 de febrer sobre les polítiques del Departament amb 
relació al sistema d’espais naturals protegits.

Barcelona, 25 de febrer de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la certificació de despesa del progra-
ma operatiu del Fons social europeu en el pe-
ríode 2010-2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-10790/10

Resposta del Govern
Reg. 57244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10790/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la certificació de despesa del programa operatiu 
del Fons social europeu en el període 2010-2012 i les 
previsions per al 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Alícia Romero Llano, Montserrat Capde-
vila Tatché

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

La certificació de despesa del Programa Operatiu Ca-
talà del FSE per als anys 2010, 2011 i 2012 ha estat la 
següent: 

Exercici certificació Import certificat 

2010  54.515.869,15 €
2011 108.919.078,47 €
2012  75.794.654,65 €

Per a l’any 2013, l’import del cost total a certificar és 
29.177.566,32 €.

Barcelona, 26 de febrer de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques de la Generalitat cedides 
a l’Ajuntament de Barcelona en el període 
2011-2013
Tram. 314-10850/10

Resposta del Govern
Reg. 57224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10850/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les finques de la Generalitat cedides a l’Ajuntament de 
Barcelona en el període 2011-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La Generalitat de Catalunya no ha cedit cap finca a 
l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2011 fins 
a l’any 2013.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques de l’Ajuntament de Barce-
lona cedides a la Generalitat en el període 
2011-2013
Tram. 314-10851/10

Resposta del Govern
Reg. 57225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10851/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la 
Generalitat en el període 2011-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La Generalitat de Catalunya no ha acceptat la cessió 
del domini de cap finca propietat de l’Ajuntament de 
Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2013.

No obstant això, l’Ajuntament de Barcelona ha consti-
tuït a favor de la Generalitat de Catalunya drets reals 
de superfície sobre diverses finques de la seva propi-
etat. El document annex conté una relació d’aquestes 
finques, amb indicació de l’ús inicial i la seva ubicació, 
des de l’any 2011 fins l’any 2013.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques a Bar-
celona en el període 2005-2013
Tram. 314-10857/10

Resposta del Govern
Reg. 57226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10857/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques a Barcelona en el període 2005-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Pel que fa a les dades corresponents al 2012 i 2013, 
l’Agència Estatal AT no ha facilitat encara les dades.

La informació corresponent a la resta dels exercicis 
sol·licitats es va publicar en el BOPC 049/10 el dia 26 
de març de 2013, com a resposta a la pregunta escrita 
314-00529/10, i en el BOPC 175/10 el dia 29 d’octu-
bre de 2013, com a resposta a la pregunta escrita 314-
08031/10, formulades pel mateix diputat.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a Bar-
celona el 2011 i el 2013
Tram. 314-10860/10

Resposta del Govern
Reg. 57227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10860/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans esta-
bliments comercials a Barcelona el 2011 i 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, us informo del següent:

Les dades referents al període 2011 fins el primer se-
mestre del 2013 es van publicar al BOPC 175/10 el dia 
29 d’octubre de 2013, en resposta a la pregunta escrita 
314-08038/10 formulada pel mateix diputat.

Pel que fa al segon semestre de 2013, a data d’avui en-
cara no es disposa de la dada desagregada de la recap-
tació líquida a la ciutat de Barcelona, motiu pel qual 
es facilita la dada de tota la demarcació provincial de 
Barcelona.

Barcelona (província), 2n semestre 2013

Impost sobre grans establiments comercials 39.978.015,00 €

Font: Recaptació líquida DGTiJ

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 57228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10864/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les ac-

tivitats de joc, envit o atzar a Barcelona en el període 
2011-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les dades referents a la recaptació líquida derivat dels 
tributs sobre el joc que es mostren a continuació són 
per demarcació provincial, ja que no es disposa de da-
des desagregades per a la ciutat de Barcelona.

Atès el caràcter reservat de les dades tributàries que 
regula l’article 95 de la Llei general tributària, s’agru-
pen provincialment totes les modalitats dels tributs 
del joc.

Barcelona (província), 2n semestre 2013

Total tributs sobre el joc 72.293.117,10 €

No obstant això, i als efectes de subministrar en la 
mesura del legalment possible la informació dema-
nada, es faciliten les dades de recaptació líquida 
a Catalunya dels tributs sobre el joc, detallat per 
sales de bingo, casinos, màquines recreatives, ca-
nòdroms i frontons, rifes, tómboles i combinacions 
aleatòries.

Barcelona (província), 2n semestre 2013

Tributs s/ el joc del bingo 21.062.806,96 €

Tributs s/ casinos 9.253.966,48 €

Tributs s/ màquines recreatives i d’atzar 60.357.061,75 €

Tributs s/ rifes i combinacions aleatòries 80.223,30 €

Total tributs sobre el joc 90.754.058,49 €

Les dades del període 2011 fins el primer semestre del 
2013 es van publicar en el BOPC 175/10, el 29 d’octu-
bre de 2013, en resposta a una pregunta formulada pel 
mateix diputat.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les adquisicions de béns immobles, 
locals i solars el 2013
Tram. 314-10868/10

Resposta del Govern
Reg. 57229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10868/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les adquisicions de béns immobles, locals i solars 
el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La Generalitat de Catalunya no ha efectuat cap adqui-
sició a la Ciutat de Barcelona de béns immobles, locals 
i/o solars durant el 2013.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 57230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10869/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les vendes de béns immobles, locals i solars de la Ge-
neralitat a Barcelona en el període 2011-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La informació relativa a aquesta pregunta es va faci-
litar en resposta a la pregunta escrita 314-08058/10, 

formulada pel mateix diputat, publicada en el BOPC 
175/10 el dia 29 d’octubre de 2013.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 57231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10878/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i 
donacions a Barcelona en el període 2011-2013

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:

Les dades referents a la recaptació líquida derivat de 
l’impost sobre successions i donacions que es mostren 
a continuació són per demarcació provincial, atès que 
no es disposa de dades desagregades per a la ciutat de 
Barcelona:

Barcelona (província), 2n semestre de 2013

Impost sobre successions 81.684.604,09 €
Impost sobre donacions 28.714.813,23 €
Impost sobre successions 
i donacions 110.399.417,32 €

Pel que fa a les dades del període 2011 fins el pri-
mer semestre del 2013, aquestes es van publicar en el 
BOPC 175/10 el 29 d’octubre de 2013, en resposta a 
una pregunta formulada pel mateix diputat.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos tributaris i no tributaris re-
captats a Barcelona en el període 2012-2013
Tram. 314-10879/10

Resposta del Govern
Reg. 57232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10879/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos tributaris i no tributaris recaptats a Bar-
celona en el període 2012-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les dades referents al 2012 es van publicar en el 
BOPC 049/10 el 26 de març de 2013, en resposta a la 
pregunta 314-00512/10 formulada pel mateix diputat.

Pel que fa al 2013, es fan constar les dades de la pro-
víncia de Barcelona, ja que no es disposa de les dades 
desagregades de la ciutat de Barcelona.

Ingressos tributaris gestionats per la Generalitat de 
Catalunya:

1r semestre de 2013: 784.588.155,22 €
2n semestre de 2013: 1.098.380.344,57 €

No es disposa de la informació sobre els ingressos no 
tributaris.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes en el pe-
ríode 2012-2013
Tram. 314-10881/10

Resposta del Govern
Reg. 57233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10881/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el període mitjà de pagament de la Generalitat i els 
seus organismes en el període 2012-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb la pregunta es-
crita 314-10882/10, amb la informació següent:

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria financera estan subjectes als condicionants de 
finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Admi-
nistració als mecanismes extraordinaris de suport a la 
liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals de-
terminen expressament les finalitats a què ha de ser 
aplicada la liquiditat atorgada.

El Govern català va aconseguir a finals del 2013 que 
l’Executiu central reconegués el dret a disposar de 
l’ampliació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) 
d’acord amb el pas de l’objectiu de dèficit del 0,7% a 
l’1,58%. Així, quan es faci efectiva la totalitat de l’im-
port pendent del FLA, segons s’ha compromès el Mi-
nisteri, la Generalitat podrà ordenar amb normalitat el 
seus compromisos de pagament, recuperant progressi-
vament els retards històrics.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat 
de Catalunya està limitat de manera fonamental, entre 
d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgà-
nica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, la qual atorga prioritat absolu-
ta al pagament dels interessos del deute públic, i impo-
sa l’assumpció d’objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic, així com el compliment dels períodes 
mitjans de pagament als proveïdors. En aquest sentit, 
es pot citar igualment la Llei orgànica 9/2013, de 20 
de desembre, de control del deute comercial en el sec-
tor públic, que estableix els mecanismes per garantir 
el pagament als proveïdors.

En línies generals, el període mitjà ponderat de paga-
ment de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament 
de Barcelona s’ha incrementat sensiblement entre els 
anys 2012 i 2013.

Pel que fa al període mitjà ponderat de pagament a 
proveïdors per obres de la Generalitat, aquest s’ha in-
crementat sensiblement entre els anys 2011 a 2013, 
mentre que pel que fa a serveis i proveïdors, el període 
mitjà ponderat de pagament ha disminuït de manera 
apreciable l’any 2013.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes als proveï-
dors en el període 2011-2013
Tram. 314-10882/10

Resposta del Govern
Reg. 57233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 31410881/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes ju-
rídics documentats a Barcelona en el perío-
de 2011-2013
Tram. 314-10887/10

Resposta del Govern
Reg. 57234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10887/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissi-
ons patrimonials i actes jurídics documentats a Barce-
lona en el període 2011-2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les dades referents al període 2011 fins el primer se-
mestre de 2013 es van publicar al BOPC 175/10 el 29 
d’octubre de 2013, en resposta a la pregunta escrita 
314-08055/10 formulada pel mateix diputat.

Pel que fa al segon semestre de 2013, la recapta-
ció líquida a la província de Barcelona ha estat de 
406.890.992,63 euros. Aquestes dades són per demar-
cació provincial atès que no es disposa de dades des-
agregades per a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 57235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10888/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’ingressos per l’aplicació de la taxa turísti-
ca a Barcelona el 2014

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Els ingressos previstos en la Llei 1/2014, de 27 de ge-
ner, de Pressupostos del Generalitat de Catalunya pel 
2014, en concepte de l’Impost sobre les estades en es-
tabliments turístics, són:

Impost sobre estades en establiments turístics: 
38.500.000 €

Les dades referents a la previsió d’ingressos són per 
tot Catalunya atès que no es disposa de dades desagre-
gades per a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 57236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10985/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes d’inversió en infraestructures de GISA a 
Barcelona en data del 31 de desembre de 2013 i la pre-
visió d’execució per al 2014
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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:

Us faig arribar, en document adjunt, la relació dels 
projectes d’inversió a la ciutat de Barcelona redactats 
per Infraestructures.cat a data 31 de desembre de 2013 
i a data de l’elaboració de l’informe, així com la previ-
sió d’execució per al 2014.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment del pagament de l’im-
post per la concessió de la gestió del ser-
vei d’abastiment d’aigua en alta a Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 314-11471/10

Resposta del Govern
Reg. 57237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11471/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el requeriment del pagament de l’impost per la conces-
sió de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta 
a Aigües Ter Llobregat

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Carina Mejías Sánchez

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

L’article 95 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, ge-
neral tributària, estableix el caràcter reservat de les 
dades amb transcendència tributària per la qual cosa 
aquestes dades no poden ser comunicades a tercers, 
excepte en els supòsits previstos a l’article esmentat.

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre la negociació dels convenis col·lectius de 
Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00144/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació del conveni
Tram. 322-00145/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’externalització del Departament Co-
mercial de TV3
Tram. 322-00146/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Infraestructures.cat
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la pluralitat política dels mitjans de la 
Corporació
Tram. 322-00147/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació del conveni amb els re-
presentants dels treballadors de la Corpo-
ració
Tram. 322-00148/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les negociacions amb els treballadors 
de la Corporació
Tram. 322-00149/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la proposta de modificació de les lleis 
audiovisuals
Tram. 322-00150/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària de la Corporació
Tram. 322-00151/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’impacte de les mesures pressupos-
tàries en la producció pròpia i la indústria 
audiovisual
Tram. 322-00152/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació col·lectiva a la Corpo-
ració
Tram. 322-00153/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre els objectius de la negociació col-
lectiva a la Corporació
Tram. 322-00154/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució dels ingressos per publicitat 
al gener i al febrer del 2014
Tram. 322-00155/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre els criteris del Telenotícies vespre del 4 
de febrer de 2014 per a informar del conflic-
te entre treballadors i directius a les instal-
lacions de TV3
Tram. 323-00051/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament d’una notícia sobre prostitució 
en els informatius del 22 de febrer de 2014
Tram. 323-00052/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la dimissió en bloc dels membres del Con-
sell Professional de TV3
Tram. 323-00053/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la instrumentalització de la informació es-
portiva
Tram. 323-00054/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
les mostres de manca de pluralisme i neu-
tralitat
Tram. 323-00055/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte de la vaga convocada pel comitè 
d’empresa de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00056/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio 
a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte de la vaga convocada pel comitè 
d’empresa de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00057/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els eixos bàsics de la programació del se-
gon trimestre del 2014 de Televisió de Ca-
talunya
Tram. 323-00058/10

Substanciació

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reactivació del Consorci 
Recreatiu i Turístic
Tram. 311-00721/10

Retirada

Retirada: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió núm. 18 de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, tinguda el 05.03.2014, DSPC-C 360.

2.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

2.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els costos econòmics dels contractes 
esportius
Tram. 322-00143/10

Decaïment

Sessió núm. 13 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 28.02.2014, DSPC-C 354.
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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 les mesures per a evitar ma-
nifestacions dels mossos d’esquadra i pre-
servar-ne el bon nom
Tram. 311-01181/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 56997 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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.

El passat 22 de febrer de 2014 es va constituir formal-
ment a Tarragona Mossos per la Independència, un col-
lectiu sectorial adscrit a l’Assemblea Nacional Cata-
lana. Entre d’altres manifestacions, en aquesta reunió 
es va assegurar que aquest col·lectiu representa a «una 
gran majoria del cos de Mossos d’Esquadra».

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

– Quines mesures de qualsevol mena pensa prendre 
el Departament d’Interior per a evitar manifestacions 
com les produïdes el passat 22 de febrer a Tarragona, 
per tal de preservar el bon nom i la reputació del cos 
dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la querella presentada con-
tra professionals i directius de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 311-01182/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 56998 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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: 

– Quina valoració fa el Conseller d’Interior de l’afec-
tació que pugui tenir en el funcionament de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya l’admissió a tràmit 
de la querella presentada contra professors, psicòlegs, 
instructors, comandaments i la pròpia directora de 
l’entitat per presumptes delictes de coacció, prevarica-
ció i fals testimoni?

– Quines mesures concretes pensa prendre el Departa-
ment al respecte?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del dispositiu de se-
guretat del Mobile World Congress
Tram. 311-01184/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57283 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Quin cost ha suposat pel Departament d’Interior la 
celebració del Mobile World Congress a Barcelona i 
l’Hospitalet durant el mes de febrer de l’any 2014, per 
conceptes relacionats amb la seguretat, inclosos els 
serveis prestats pel Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’aplicació de la taxa pels 
serveis prestats pels Mossos d’Esquadra al 
Mobile World Congress
Tram. 311-01185/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57284 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Ha aplicat el Govern la Taxa pels serveis prestats pel 
Cos de Mossos d’Esquadra, prevista a la Llei de Ta-
xes i preus públics de la Generalitat, al Mobile World 
Congress?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’aplicació de la taxa pels 
serveis prestats pels Mossos d’Esquadra a 
les activitats privades del Mobile World Con-
gress
Tram. 311-01186/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57285 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Ha aplicat el Govern la Taxa pels serveis prestats pel 
Cos de Mossos d’Esquadra, prevista per la Llei de Ta-
xes i preus públics de la Generalitat, a festes, dinars o 
sopars i altres activitats privades o d’empreses, vincu-
lades al Mobile World Congress?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import de la taxa pels 
serveis prestats pels Mossos d’Esquadra al 
Mobile World Congress
Tram. 311-01187/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57286 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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



11 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 278

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 41

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

– Quina quantitat d’euros ha ingressat el Departament 
d’Interior per serveis prestats al Mobile World Con-
gres, en aplicació de la Taxa pels serveis prestats pel 
Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de la Resolu-
ció 493/X, sobre la inclusió del peatge de les 
Fonts, de la carretera C-16, en el Pla d’ho-
mogeneïtzació de peatges
Tram. 311-01191/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57438 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

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

A la sessió de 29 de gener de 2014 la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat del Parlament es va aprovar una 
resolució que instava el Govern de la Generalitat a in-
cloure en el termini d’un mes el peatge de Les Fonts a 
la C-16 en el Pla d’homogeneïtzació de peatges, resta-
blint la gratuïtat per a tot el sistema urbà de Terrassa

– Quan pensa donar compliment, el Govern de la Ge-
neralitat, a la Resolució 493/X del Parlament de Ca-
talunya, sobre la inclusió del peatge de les Fonts, de 
la carretera C-16, en el Pla d’homogeneïtzació de pe-
atges?

Palau del Parlament, 3 de març de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la retirada de l’estelada que 
oneja a l’Oficina Policial de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra de Guissona (Segarra)
Tram. 311-01192/10

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57608 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat, Marisa Xandri Pujol, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El Conseller d’Interior ha ordenat la retirada de la 
bandera estelada que oneja en l’Oficina Policial de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra a Guissona?

– Si la resposta és negativa, per quines raons no s’ha 
ordenat la retirada?

– Si la resposta és afirmativa, en quina data?

Palau del Parlament, 4 de març de 2014

Pere Calbó i Roca Marisa Xandri Pujol
Diputat del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data de la retirada de l’es-
telada que oneja a l’Oficina Policial de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra de Guissona 
(Segarra)
Tram. 311-01193/10

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57609 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 05.03.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat, Marisa Xandri Pujol, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan ordenarà el Conseller d’Interior que es retiri 
la bandera estelada que oneja en l’Oficina Policial de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra a Guissona?

Palau del Parlament, 4 de març de 2014

Pere Calbó i Roca Marisa Xandri Pujol
Diputat del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’emplaçament de l’helicòpter de 
rescat que fan servir els bombers de la Seu 
d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-11961/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 56457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

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: 

– Quins són els motius pels quals els bombers (GRAE) 
del parc de la Seu d’Urgell han d’anar fins a l’heliport 
de Tírvia, a 72 km de distància i havent de travessar el 
port del Cantó, per tal de poder utilitzar l’helicòpter en 
les operacions de rescat que duen a terme?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’habilitació d’un heliport a prop del parc 
de bombers de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-11962/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 56458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Govern de la Generalitat ha estudiat la possibilitat 
d’habilitar un heliport o una base adient més propera al 
parc de bombers de la Seu d’Urgell, que la situada a Tírvia?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’helicòpters de rescat a 
disposició del Cos de Bombers
Tram. 314-11963/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 56459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

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: 

– Quants helicòpters de rescat i salvament estan a dis-
posició del cos de bombers de la Generalitat amb ca-
ràcter permanent i fix? I on estan ubicats?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disponibilitat de l’helicòpter de res-
cat de la base de Tírvia (Pallars Sobirà)
Tram. 314-11964/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 56460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– A la base de Tírvia, hi ha un helicòpter de rescat i 
salvament de manera permanent?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la justificació econòmica per a reac-
tivar la central integrada de mercaderies del 
Penedès
Tram. 314-11965/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 56487 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

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: 

– Quin és el projecte econòmic, pressupost, memòria 
econòmica i executiva referent a la Central Integrada 
de Mercaderies (Logis Penedès) que en justificaria la 
seva reactivació.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014 

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’entrada en funcionament de 
la connexió reversible d’abastament d’aigua 
potable en alta que uneix el sistema Ter-Llo-
bregat amb el sistema d’abastament d’ai-
gua potable dels municipis de l’Alt Maresme, 
Blanes i Lloret
Tram. 314-11966/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56488 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Des de quina data està en ple funcionament la con-
nexió reversible d’abastament d’aigua potable en alta 
que uneix el sistema Ter-Llobregat des de la Planta de 
tractament d’aigua de Cardedeu amb el sistema espe-
cífic d’abastament d’aigua potable en alta als munici-
pis del Alt Maresme, Blanes i Lloret?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aigua subministrada des del siste-
ma Ter-Llobregat al sistema d’abastament 
d’aigua potable dels municipis de l’Alt Ma-
resme, Blanes i Lloret des del funcionament 
d’aquesta interconnexió
Tram. 314-11967/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
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i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quanta aigua s’ha subministrat, cada mes, des que 
funciona la interconnexió, des del sistema Ter-Llobre-
gat, a partir de Cardedeu, al sistema específic d’abas-
tament d’aigua potable en alta als municipis del Alt 
Maresme, Blanes i Lloret?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aigua subministrada des de la instal-
lació de tractament d’aigua marina de Bla-
nes al sistema d’abastament d’aigua pota-
ble dels municipis de l’Alt Maresme, Blanes i 
Lloret des que funciona la interconnexió del 
sistema Ter-Llobregat
Tram. 314-11968/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quanta aigua s’ha subministrat, cada mes des de 
la ITAM de Blanes al sistema específic d’abastament 
d’aigua potable en alta als municipis del Alt Maresme, 
Blanes i Lloret des que funciona la interconnexió, des 
del sistema Ter-Llobregat, a partir de Cardedeu?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aigua captada dels pous de titulari-
tat pública del sistema d’abastament d’ai-
gua potable dels municipis de l’Alt Maresme, 
Blanes i Lloret des que funciona la intercon-
nexió del sistema Ter-Llobregat
Tram. 314-11969/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quanta aigua s’ha captat, cada mes, dels pous de ti-
tularitat pública situats als municipis que formen el 
sistema Alt Maresme, Blanes i Lloret per a subminis-
traments d’aigua potable en alta, des que funciona la 
interconnexió, des del sistema Ter-Llobregat, a partir 
de Cardedeu?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua per al compliment de la disposi-
ció derogatòria primera de la Llei 5/2012, de 
mesures financeres, per les quals es van fi-
xar unes tarifes més elevades per la utilitza-
ció d’aigua als usuaris d’aprofitament d’ai-
gua als municipis de l’Alt Maresme, Blanes 
i Lloret
Tram. 314-11970/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines actuacions a portar a terme la Generalitat i 
en especial l’Agència Catalana de l’Aigua, per compli-
ment a la Disposició Derogatòria 1a de la Llei 5/2012, 
del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i admi-
nistratives per la que es derogava la Disposició Addici-
onal Desena del D.L. 3/2003 text refós de la legislació 
d’aigües de Catalunya, afegida per art. 2.10 de la Llei 
21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, 
per la que es van fixar unes tarifes més elevades per la 
utilització d’aigua als usuaris d’aprofitaments d’aigua 
als municipis del Alt Maresme i la Baixa Selva?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes pràctics de la derogació 
de la disposició addicional desena del De-
cret legislatiu 3/2003, en el qual es van fixar 
unes tarifes més altes per la utilització d’ai-
gua als usuaris d’aprofitament d’aigua als 
municipis de l’Alt Maresme, Blanes i Lloret
Tram. 314-11971/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins han estat els efectes pràctics, des del punt de 
vista de millora del subministrament i reducció de ta-
rifes d’abastament d’aigua en alta al sistema Alt Ma-
resme, Blanes i Lloret, de la Derogació de la Disposi-
ció Addicional Desena del D.L. 3/2003 text refós de 
la legislació d’aigües de Catalunya, afegida per art. 
2.10 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesu-
res financeres. per la que es van fixar unes tarifes més 
elevades per la utilització d’aigua als usuaris d’apro-
fitaments d’aigua als municipis del Alt Maresme i la 
Baixa Selva?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels aqüífers de la baixa 
Tordera en el període 2009-2013
Tram. 314-11972/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució dels aqüífers de la baixa 
Tordera –àmbits de l’Alt Maresme i Blanes–, en ter-
mes d’estimació de volum d’aigua acumulats, en els 
anys 2009 a 2013?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aigua captada dels pous de titularitat 
privada dels aqüífers de la Tordera per a usos 
industrial i terciaris en el període 2009-2013
Tram. 314-11973/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita. 

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

Quanta aigua s’ha captat, dels pous de titularitat pri-
vada que capten dels aqüífers de la Tordera, situats als 
municipis que formen el sistema Alt Maresme, Blanes 
i Lloret per a usos industrials i terciaris en els anys 
2009, 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aigua captada dels pous de titulari-
tat privada dels aqüífers de la Tordera per a 
usos agrícoles en el període 2009-2013
Tram. 314-11974/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quanta aigua s’ha captat, dels pous de titularitat pri-
vada que capten dels aqüífers de la Tordera, situats als 
municipis que formen el sistema Alt Maresme, Blanes 
i Lloret per a usos agrícoles en els anys 2009, 2010, 
2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients d’inspecció 
per irregularitats en l’extracció d’aigua fets 
en pous de titularitat privada dels aqüífers 
de la Tordera per a usos industrials i terciaris 
en el període 2009-2013
Tram. 314-11975/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants expedients d’inspecció s’han efectuat sobre 
pous de titularitat privada per no declaració d’extra-
ccions, per comprovació d’extraccions, per a captaci-
ons excessives o d’altres irregularitats en l’àmbit del 
aqüífer de la Tordera, situats als municipis que formen 
el sistema Alt Maresme, Blanes i Lloret per a usos in-
dustrials i terciaris en els anys 2009, 2010, 2011, 2012 
i 2013?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades per irregu-
laritats en l’extracció d’aigua en pous de ti-
tularitat privada dels aqüífers de la Tordera 
per a usos industrials i terciaris en el període 
2009-2013
Tram. 314-11976/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quantes sancions s’han imposat per no declaració 
d’extraccions, per comprovació d’extraccions, per a 
captacions excessives o d’altres irregularitats de pous 
de titularitat privada en l’àmbit del aqüífer de la Torde-
ra, situats als municipis que formen el sistema Alt Ma-
resme, Blanes i Lloret per a usos industrials i terciaris 
en els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a Tributs de 
Catalunya
Tram. 314-11977/10

Formulació
Maurici Lucena i Betriu, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Els diners destinats a Tributs de Catalunya estaven 
previstos als pressupostos del 2014 aprovats el passat 
mes de gener? En cas afirmatiu, en quines partides es-
tan inclosos?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014 

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import que es destinarà a Tributs de 
Catalunya el 2014
Tram. 314-11978/10

Formulació
Maurici Lucena i Betriu, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants diners es destinaran a Tributs de Catalunya 
per l’exercici pressupostari del 2014?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014 

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del desplegament de Tributs 
de Catalunya
Tram. 314-11979/10

Formulació
Maurici Lucena i Betriu, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants diners ha costat el desplegament de Tributs 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2014 

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la dimissió del direc-
tor del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona
Tram. 314-11980/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alí-
cia Romero Llano, diputada 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 han estat els motius exposats pel Sr. Izpisúa 
per argumentar la seva marxa del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMRB)?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pressupostos del 2013 i del 2014 
del Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona
Tram. 314-11981/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el pressupost per al 2014 del Centre de Me-
dicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)? Quin ha 
estat per al 2013?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de recerca del Centre de 
Medicina Regenerativa de Barcelona
Tram. 314-11982/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, 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.

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

– Quants projectes liderava el Sr. Izpisúa vinculats al Cen-
tre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)? 
Quants d’aquests es mantindran al centre i quants 

desapareixen com a projectes del centre amb la seva 
marxa?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del prestigi dels pro-
jectes de recerca del Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona
Tram. 314-11983/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Com pensa el Govern mantenir el prestigi i el nivell 
de projectes en l’actualitat del Centre de Medicina Re-
generativa de Barcelona (CMRB)?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aposta per la ciència i la recerca com 
a element clau i estructural de l’economia
Tram. 314-11984/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 56852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
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gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Creu el Govern fermament en l’aposta per la ciència 
i la investigació com element clau i estructural de la 
nostra economia?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes de funcionaris dels serveis 
penitenciaris disposats a fer hores extres
Tram. 314-11985/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56883 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Per quins motius en alguns centres penitenciaris de 
Catalunya s’ha obert una llista per recollir aquells fun-
cionaris de serveis penitenciaris que estiguin disposats 
a fer hores extres, en l’actual situació?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores laborables que 
s’han de cobrir amb hores extres en els cen-
tres penitenciaris
Tram. 314-11986/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56884 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quantes hores laborables/any estima el Govern que 
s’haurien de cobrir amb hores extres de treballadors de 
ser veis penitenciaris, en els diferents centres penitenciaris?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència de cobrir amb interins 
destituïts el 2011 les necessitats extraordi-
nàries d’hores de treball en els centres pe-
nitenciaris
Tram. 314-11987/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Ha considerat el Govern la conveniència de cobrir 
amb interins de la bossa d’interins cessats l’any 2011, 
les necessitats de major dedicació en hores de treball 
de serveis penitenciaris en els diferents centres peni-
tenciaris?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ocupació de places per 
funcionaris en el Centre Penitenciari Puig de 
les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-11988/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56886 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Davant la perspectiva de propera posada en funcio-
nament, dins el segon semestre de 2014, del Centre pe-
nitenciari de Puig de les Basses a Figueres, quines són 
les previsions exactes i reals d’ocupació de places per 
personal funcionarial?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que es preveu 
contractar per a cobrir llocs de treball en el 
Centre Penitenciari Puig de les Basses, de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-11989/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56887 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants interins es preveu que s’hagin de contractar 
per cobrir els llocs de treball de les diferents especia-
litzacions de serveis penitenciaris que quedin no co-
bertes per personal funcionarial com a conseqüència 
de la propera posta en funcionament del Centre peni-
tenciari de Puig de les Basses a Figueres, tant en dit 
centre com les que deixin lliures en d’altres centres els 
funcionaris que s’hi traslladin?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de la borsa d’interins destituïts el 
2011 per a ocupar les vacants dels serveis 
penitenciaris en el Centre Penitenciari Puig 
de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-11990/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Pensa el Departament de Justícia utilitzar la bossa 
d’interins que van quedar sense lloc de treballa arran 
de les retallades de personal del 2011 per ocupar les 
vacants que quedin de les diferents especialitzacions 
de serveis penitenciaris que quedin no cobertes per 
personal funcionarial com a conseqüència de la pro-
pera posta en funcionament del Centre penitenciari de 
Puig de les Basses a Figueres, tant en dit centre com 
les que deixin lliures en d’altres centres els funcionaris 
que s’hi traslladin?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a contractar treballa-
dors de la borsa d’interins destituïts el 2011 
per a ocupar les vacants del Centre Peni-
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-11991/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins criteris pensa aplicar el Departament de Justí-
cia per cridar treballadors de serveis penitenciaris que 
figurin en la bossa d’interins que van quedar sense lloc 
de treballa arran de les retallades de personal del 2011 
per ocupar les vacants que quedin de les diferents es-
pecialitzacions de serveis penitenciaris que quedin no 
cobertes per personal funcionarial com a conseqüèn-
cia de la propera posta en funcionament del Centre pe-
nitenciari de Puig de les Basses a Figueres, tant en dit 

centre com les que deixin lliures en d’altres centres els 
funcionaris que s’hi traslladin?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball en ser-
veis penitenciaris que han quedat vacants 
del 2011 ençà
Tram. 314-11992/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56890 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants dels llocs de treball en serveis penitenciaris, 
en les diverses especialitats, han quedat vacants com a 
conseqüència de jubilacions, excedències i situacions 
similars, des de l’exercici 2011 fins a l’actualitat?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball vacants 
en serveis penitenciaris que s’han cobert 
amb interins o nous funcionaris del 2011 ençà
Tram. 314-11993/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quantes dels llocs de treball en serveis penitenciaris, 
en les diverses especialitats, que hagin quedat vacants 
com a conseqüència de jubilacions, excedències i situ-
acions similars, des de l’exercici 2011 fins a l’actuali-
tat, han estat cobertes amb nou personal funcionarial 
o amb personal interí?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els delfinaris i els espectacles amb 
dofins
Tram. 314-11994/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 56960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

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: 

Actualment a Catalunya existeixen 3 dofinaris. Es-
tà comprovat científicament que la captivitat provoca 
trastorns i fins i tot la mort prematura. Viure en capti-
vitat no necessàriament ha de significar l’explotació i 
el negoci per part de les persones que són responsables 
de la seva cura.

1. Creu el Govern de la Generalitat que un dofinari, és 
a dir, una piscina, és la instal·lació adequada perquè un 
dofí o una orca visquin en condicions saludables pel 
seu benestar físic i psicològic?

2. Creu el Govern de la Generalitat que a Catalunya, 
on s’han deixat de fer espectacles taurins en recintes 
tancats, hauria també de prohibir els espectacles amb 
dofins?

3. Coneix el Govern de la Generalitat quins beneficis 
econòmics i socials suposen els tres dofinaris que en 
l’actualitat funcionen a Catalunya?

4. Té el Govern de la Generalitat algun pla o programa 
específic per la protecció dels dofins, com a espècie 
vulnerable?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar manifestaci-
ons dels mossos d’esquadra i preservar-ne 
el bon nom
Tram. 314-11995/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 56995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

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.

El passat 22 de febrer de 2014 es va constituir formal-
ment a Tarragona Mossos per la Independència, un col-
lectiu sectorial adscrit a l’Assemblea Nacional Cata-
lana. Entre d’altres manifestacions, en aquesta reunió 
es va assegurar que aquest col·lectiu representa a «una 
gran majoria del cos de Mossos d’Esquadra».

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

– Quines mesures de qualsevol mena pensa prendre 
el Departament d’Interior per a evitar manifestacions 
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com les produïdes el passat 22 de febrer a Tarragona, 
per tal de preservar el bon nom i la reputació del cos 
dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la querella presentada contra profes-
sionals i directius de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya
Tram. 314-11996/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 56996 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

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: 

– Quina valoració fa el Conseller d’Interior de l’afec-
tació que pugui tenir en el funcionament de l’Institut de 
 Seguretat Pública de Catalunya l’admissió a tràmit 
de la querella presentada contra professors, psicòlegs, 
instructors, comandaments i la pròpia directora de 
l’entitat per presumptes delictes de coacció, prevarica-
ció i fals testimoni?

– Quines mesures concretes pensa prendre el Departa-
ment al respecte?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mestres interins amb 
una discapacitat reconeguda als quals han 
adaptat el lloc de treball
Tram. 314-11997/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat  Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants mestres interins amb discapacitat recone-
guda se’ls ha aplicat l’article 25 de la Llei 31/1995 de 
prevenció de riscos laborals el curs 2013-14 i se’ls ha 
adaptat el seu lloc de treball, desglossat per tots i ca-
dascun dels serveis territorials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galiano dipu-
tada, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mestres interins amb una 
discapacitat reconeguda del curs 2013-2014
Tram. 314-11998/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el nombre de mestres interins amb discapa-
citat reconeguda el curs 2013-14, total i desglossat per 
serveis territorials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat  Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galiano, dipu-
tada, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mestres interins del curs 
2013-2014
Tram. 314-11999/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre total de mestre interins el curs 
2013-14, total i desglossat per serveis territorials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat  Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galiano, dipu-
tada, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mestres interins amb 
una discapacitat reconeguda la feina dels 
quals comporta itinerància el curs 2013-2014
Tram. 314-12000/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57014 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galiano, 

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

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

– Quants mestres interins amb discapacitat ocupen el 
curs 2013-14 places en serveis educatius que compor-
tin itinerància en l’exercici de la seva feina, total i des-
glossat per tipologia de serveis educatius i per cadas-
cun dels serveis territorials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat  Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta, Eva Granados Galiano, dipu-
tada, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les obres de condiciona-
ment pel trasllat de l’Escola d’Adults de la 
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-12001/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Òscar 
Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin cost tindran les obres de condicionament pel 
trasllat de l’Escola d’Adults de la Seu d’Urgell a l’edi-
fici del Centre Cultural Les Monges?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Òscar Ordeig i Molist
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els diners recaptats amb l’impost so-
bre les estades en establiments turístics que 
s’ha destinat als municipis i als consells co-
marcals
Tram. 314-12002/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Juli Fernandez Iruela, 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: 

Quants diners generats per l’impost sobre les estades 
en establiments turístics s’han destinat mitjançant el 
fons per al foment del turisme a cada municipi i con-
sell comarcal de Catalunya al 2013? Es demana la in-
formació desglossada municipi per municipi i consell 
comarcal per consell comarcal.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014 

Juli Fernandez Iruela Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el diners recaptats amb l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 314-12003/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Juli Fernandez Iruela, 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: 

Quants diners s’han recaptat a cada municipi de Cata-
lunya amb l’impost sobre les estades en establiments 

turístics al 2013? Es demana la informació desglossa-
da municipi per municipi.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2014 

Juli Fernandez Iruela Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les repercussions de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea rela-
tiva al cèntim sanitari
Tram. 314-12004/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 57059 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artícu-
los 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicta-
minado en una sentencia que el céntimo sanitario –el 
impuesto que aplican algunas comunidades autóno-
mas sobre los carburantes, y cuyos ingresos se desti-
nan a financiar la Sanidad– vulnera la directiva comu-
nitaria sobre los impuestos especiales. Esta sentencia 
puede suponer la devolución de 13.000 millones de 
euros a los contribuyentes, recaudados entre 2002 
y 2011.

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

1. ¿Qué medidas piensa adoptar el Departamento de 
Economía y Finanzas de la Generalitat para hacer 
frente a las posibles reclamaciones de los contribuyen-
tes para la devolución del importe pagado?

2. ¿Cuál es el impacto previsto de dicha sentencia en 
los presupuestos de la Generalitat del presente año?

3. ¿Cuál ha sido la recaudación total del impuesto au-
tonómico especial sobre hidrocarburos –céntimo sani-
tario– en Cataluña desde el año 2002?

Palacio del Parlamento, 27 de febrero de 2014 

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de casos ate-
sos pel servei d’urgències l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, de Barcelona, en el període 
2010-2013
Tram. 314-12005/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

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

Evolució del nombre de casos atesos al servei d’urgèn-
cies, desglossat per districtes de procedència, de l’Hos-
pital Vall d’Hebron els anys 2010, 2011, 2012 i 2013.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Jaume Collboni Cuadrado
Diputada del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic derivat del tanca-
ment de l’atenció continuada nocturna i dels 
caps de setmana del CAP Guineueta, de 
Barcelona
Tram. 314-12006/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

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

– Quin és l’estalvi econòmic derivat del tancament de 
l’atenció continuada nocturna i dels caps de setmana 
del CAC Guineueta?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Jaume Collboni Cuadrado
Diputada del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos suprimits amb el tanca-
ment de l’atenció continuada nocturna i dels 
caps de setmana del CAP Guineueta, de 
Barcelona
Tram. 314-12007/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

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

– Quins són els recursos suprimits amb el tancament 
de l’atenció continuada nocturna i dels caps de setma-
na del CAC Guineueta, desglossat per tipus (humans, 
materials, etc.)?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Jaume Collboni Cuadrado
Diputada del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’horari d’atenció continuada del 
CAP Guineueta, de Barcelona, en el període 
2010-2013
Tram. 314-12008/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat l’horari d’atenció continuada en el 
CAC Guineueta els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Jaume Collboni Cuadrado
Diputada del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del tancament de l’atenció 
continuada nocturna i dels caps de setmana 
del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 314-12009/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt 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 pel tancament de l’atenció con-
tinuada nocturna i dels caps de setmana del CAC Gui-
neueta

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Jaume Collboni Cuadrado
Diputada del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex de freqüentació del CAP Gui-
neueta, de Barcelona
Tram. 314-12010/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt 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 respos-
ta escrita.

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

– Quin ha estat l’índex de freqüentació del CAC Gui-
neueta, desglossat en horari diürn, nocturn i en caps 
de setmana, els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Jaume Collboni Cuadrado
Diputada del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de furts, robatoris i robato-
ris amb força denunciats a l’àrea bàsica po-
licial Segarra-Urgell
Tram. 314-12011/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, juntament amb una altra diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat, Dolors López Aguilar, 
diputada 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: 

– Quants furts, robatoris i robatoris amb força s’han 
denunciat els darrers tres mesos en l’Àrea Bàsica Po-
licial Segarra-Urgell i en el mateix període de l’any 
passat?
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– Quants furts, robatoris i robatoris amb força s’han 
denunciat els darrers dotze mesos en l’Àrea Bàsica Po-
licial Segarra-Urgell i en el mateix període de l’any 
passat?

– Quants d’aquests corresponen a domicilis i a magat-
zems agrícoles?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca Dolors López Aguilar
Diputat del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de furts, robatoris i robato-
ris amb força denunciats a Cervera, Guisso-
na i Sant Ramon (Segarra)
Tram. 314-12012/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, juntament amb una altra diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat, Dolors López Aguilar, 
diputada 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: 

– Quants furts, robatoris i robatoris amb força s’han 
denunciat els darrers tres mesos en els municipis de 
Cervera, Guissona i de Sant Ramon en el mateix perí-
ode de l’any passat?

– Quants furts, robatoris i robatoris amb força s’han 
denunciat els darrers dotze mesos en els municipis de 
Cervera, Guissona i de Sant Ramon i en el mateix pe-
ríode de l’any passat?

– Quants d’aquests corresponen a domicilis i a magat-
zems agrícoles?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca Dolors López Aguilar
Diputat del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de furts i robatoris a l’àrea 
bàsica policial Segarra-Urgell
Tram. 314-12013/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, juntament amb una altra diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat, Dolors López Aguilar, 
diputada 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: 

– Degut a l’increment de furs i robatoris en l’Àrea Bà-
sica Policial Segarra-Urgell, quines mesures ha adop-
tat el Cos dels Mossos d’Esquadra per fer-hi front?

– Quines mesures preventives s’han adoptat?

– Amb quin nombre d’agents de Mossos d’Esquadra es 
reforçaran les tasques de vigilància i prevenció?

– Quants controls preventius han realitzat el cos dels 
Mossos d’Esquadra per evitar els robatoris en els dar-
rers tres mesos?

– Quantes detencions s’han realitzat per aquest tipus 
de delictes?

– Quines mesures de coordinació s’han acordat amb 
els ajuntaments afectats?

– Quantes Juntes Locals de Seguretat s’han celebrat 
per aquest motiu?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Pere Calbó i Roca Dolors López Aguilar
Diputat del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballadors de diversos grups 
dels serveis penitenciaris entre l’1 i el 19 de 
juliol de 2011
Tram. 314-12014/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants treballadors dels serveis penitenciaris del grups 
GSI, GAMV, GAMP i GO hi havia als centres peniten-
ciares de Catalunya, entre l’1 i el 19 de juliol del 2011 i 
quants d’aquests eren funcionaris i quants eren interins?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballadors de diversos grups 
dels serveis penitenciaris en data de l’1 de 
març de 2014
Tram. 314-12015/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quants treballadors dels serveis penitenciaris del 
grups GSI, GAMV, GAMP i GO hi ha a data 1 de març 
de 2014 als centres penitenciares de Catalunya, i quants 
d’aquests eren funcionaris i quants eren interins?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins dels serveis peni-
tenciaris destituïts el 2011 que es preveu de 
contractar per a l’obertura del Centre Peni-
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-12016/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57078, 57203 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants interins de la bossa de treball d’interins ces-
sats l’any 2011, està previst de contractar durant l’any 
2014, per la obertura del C.P. Puig de les Basses? En 
quines dates està previst que es contractin i per quin 
termini de contractació?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’institut escola de Sant Joan de les 
Abadesses (Ripollès)
Tram. 314-12017/10

Formulació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 57200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’insti-
tut escola de Sant Joan de les Abadesses, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El Consell de Govern va acordar el 27 de juliol de 
2010 la posada en marxa de l’institut escola de Sant 
Joan de les Abadesses, que integra l’escola Mestre An-
dreu i l’institut Sant Joan, amb un total de 362 alum-
nes i 33 docents.

A data d’avui, encara no s’ha construït un nou edifici 
per hostatjar l’alumnat, sinó que aquest continua estu-
diant als mateixos edificis, molt pròxims l’un de l’al-
tre, tot i que el nou POUM, aprovat definitivament en 
data 21 de juliol de 2010 per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, contempla ubicar en un nou 
edifici l’institut escola a la Coromina d’en Bac, i en da-
ta 26 d’abril de 2011 va formalitzar-se la cessió del ter-
reny on s’ha d’ubicar-se al Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, i en data 27 de setembre 
de 2013 GISA va adjudicar la redacció del projecte bà-
sic i executiu i posterior Direcció d’Obra de la primera 
fase de l’Institut Escola de Sant Joan de les Abadesses 
d’una línia de secundària.

Per això interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari: 

– Quina previsió té el Departament d’Educació sobre 
l’aprovació de la redacció definitiva de la segona fase 
(línia primària) del nou Institut-escola?

– Quina previsió té el Departament d’Educació sobre 
l’inici de la construcció de la primera fase (línia se-
cundària) del nou Institut-escola?

– Quina previsió té el Departament d’Educació sobre 
l’inici de la construcció per la segona fase (línia pri-
mària) del nou Institut-escola?

– Els edificis actuals pateixen greus deficiències estruc-
turals i d’accés als mateixos que impedeixen l’accés a 
alumnat i docents amb mobilitat reduïda. Considera el 
Departament d’Educació que, en cas de planificar la 
construcció definitiva del nou Institut-escola per un ter-

mini superior als cinc anys, no fora necessària una mí-
nima rehabilitació dels dos centres existents?

– Quin és el càlcul que fa el Departament d’Educa-
ció dels costos aproximats de l’eventual rehabilitació i 
ampliació dels edificis existents?

– Quin és el càlcul que fa el Departament d’Educació 
dels costos aproximats del possible nou centre escolar 
de la Coromina del Bac? Aquests, es contemplen te-
nint en compte criteris rigorosos des del punt de vista 
d’eficiència energètica?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els municipis que tenen els sòls con-
taminats per nitrats
Tram. 314-12018/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

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: 

– Quins municipis i extensions territorials tenen els 
seus sòls contaminats per alts nivells de nitrats a Cata-
lunya, com a conseqüència els abocaments de purins, 
durant els últims 5 anys?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la casuística de les persones afectades pel 
brot de xarampió aparegut al febrer del 2014
Tram. 314-12019/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la casuística de persones afectades per un 
brot de xarampió aquest mes de febrer (nombre de ca-
sos, edat, sexe, localitat, estat vacunal) i quines són les 
mesures a aplicar des de l’Agència de Salut Pública del 
Departament de Salut?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos detectats de xa-
rampió del 2010 ençà
Tram. 314-12020/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat l’evolució dels casos detectats a Cata-
lunya de xarampió, desglossat per mesos i anys, des de 
gener de 2010 fins febrer de 2014?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població vacunada 
contra el xarampió
Tram. 314-12021/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el percentatge de població vacunada de xa-
rampió a Catalunya, desglossat per trams d’edat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les subvencions pen-
dents relatives als plans de reconversió vari-
etal de la fruita dolça
Tram. 314-12022/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quan està previst que es paguin les subvencions pen-
dents dels plans de reconversió varietal de la fruita 
dolça?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament del Servei de Medici-
na Intensiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12023/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina avaluació fa el Departament de Salut sobre 
el funcionament del Servei de Medicina Intensiva de 
l’Hospital Vall d’Hebron els darrers tres anys?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions dels metges del Ser-
vei de Medicina Intensiva de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron
Tram. 314-12024/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat 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: 

– Té coneixement el Departament de Salut de les re-
clamacions dels facultatius del Servei de Medicina In-
tensiva de l’Hospital Vall d’Hebron? En cas afirmatiu, 
quin és el seu capteniment al respecte?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la nova organització del Servei de Medici-
na Intensiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12025/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat 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 que justifiquen els canvis or-
ganitzacionals del Servei de Medicina Intensiva de 
l’Hospital Vall d’Hebron que s’han produït els darrers 
tres anys? Quina valoració en fa el Departament de 
Salut?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de grups de treball del Ser-
vei de Medicina Intensiva de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron
Tram. 314-12026/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat 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: 

– Quants grups de treball té el Servei de Medicina Inten-
siva de l’Hospital Vall d’Hebron? Quants tenia l’any 2010?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa de formació continuada 
del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospi-
tal de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12027/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’activitat realitzada en el marc del 
programa de formació continuada del Servei de Medi-
cina Intensiva de l’Hospital Vall d’Hebron per cadas-
cun dels anys 2010 a 2013?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de metges del 
Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12028/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de facultatius 
del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Vall 

d’Hebron els anys 2010-2013, detallant els motius de 
les baixes?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’investigadors 
del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospi-
tal de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12029/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’investiga-
dors del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital 
Vall d’Hebron els anys 2010-2013, detallant els motius 
de les baixes?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació en congressos cientí-
fics dels membres del Servei de Medicina In-
tensiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12030/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’activitat en congressos i reunions 
científiques de cadascun dels membres del Servei de 
Medicina Intensiva de l’Hospital Vall d’Hebron els 
anys 2010-2013?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a participar en con-
gressos científics dels membres del Servei 
de Medicina Intensiva de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron
Tram. 314-12031/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat 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 criteris per a la participació en con-
gressos i reunions científiques dels membres del Ser-
vei de Medicina Intensiva de l’Hospital Vall d’Hebron 
els anys 2010-2013?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges del Servei de 
Medicina Intensiva de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron que han promocionat en el període 
2010-2013
Tram. 314-12032/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants facultatius del Servei de Medicina Intensiva 
de l’Hospital Vall d’Hebron han promocionat durant 
els anys 2010-2013, desglossat per sexe?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2014 

Núria Segú Ferré Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tractaments aeris per a combatre 
la plaga de la mosca de l’oliva al Baix Ebre
Tram. 314-12033/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la planificació del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
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de tractaments aeris contra la plaga de la mosca de 
l’oliva (Bactrocera olea) a la comarca del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tractaments aeris per a combatre 
la plaga de la mosca de l’oliva al Montsià
Tram. 314-12034/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la planificació per aquest any en quant als 
tractaments aeris contra la plaga de la mosca de l’oliva 
(Bactrocera olea) a la comarca del Montsià?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la continuïtat dels tractaments per a com-
batre la plaga de la mosca de l’oliva a les 
comarques limítrofes amb la zona afectada
Tram. 314-12035/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té previst el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural continuar efectu-
ant tractaments contra la mosca de l’oliva (Bactrocera 
olea) a les comarques limítrofes amb la zona endèmi-
ca afectada per la plaga com el Montsià i el Baix Ebre 
aquest 2014?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels tractaments per a com-
batre la plaga de la mosca de l’oliva el 2013
Tram. 314-12036/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin cost econòmic van tenir els tractaments contra 
la plaga de la mosca de l’oliva (Bactrocera olea) efec-
tuats durant el 2013?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC



11 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 278

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost previst dels tractaments per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva 
el 2014
Tram. 314-12037/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el cost econòmic previst dels tractaments 
contra la plaga de la mosca de l’oliva (Bactrocera 
olea) per aquest any 2014?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les pèrdues econòmiques i de pro-
ducció causades per la plaga de la mosca 
de l’oliva al Baix Ebre i el Montsià
Tram. 314-12038/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57271 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les pèrdues que el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral té quantificades, l’any 2013, tant a nivell econòmic 
com de producció, degut a les afectacions causades 

per la plaga de la mosca de l’oliva (Bactrocera olea) a 
les comarques del Baix Ebre i Montsià?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tractaments aeris per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva al 
Montsià el 2011
Tram. 314-12039/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57272 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants passis de tractament aeri es va fer contra la 
plaga de la mosca de l’oliva (Bactrocera olea) a la co-
marca del Montsià l’any 2011?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tractaments aeris per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva al 
Montsià el 2012
Tram. 314-12040/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants passis de tractament aeri es va fer contra la 
plaga de la mosca de l’oliva (Bactrocera olea) a la co-
marca del Montsià l’any 2012?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tractaments aeris per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva al 
Montsià el 2013
Tram. 314-12041/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants passis de tractament aeri es va fer contra la 
plaga de la mosca de l’oliva (Bactrocera olea) a la co-
marca del Montsià l’any 2013?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tractaments aeris per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva al 
Montsià previstos per al 2014
Tram. 314-12042/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants passis de tractament aeri té previst fer el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural contra la plaga de la mosca de 
l’oliva (Bactrocera olea) a la comarca del Montsià 
l’any 2014?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tractaments aeris per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva al 
Baix Ebre el 2011
Tram. 314-12043/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quants passis de tractament aeri es va fer contra la 
plaga de la mosca de l’oliva (Bactrocera olea) a la co-
marca del Baix Ebre l’any 2011?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tractaments aeris per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva al 
Baix Ebre el 2012
Tram. 314-12044/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants passis de tractament aeri es van fer contra la 
plaga de la mosca de l’oliva (Bactrocera olea) a la co-
marca del Baix Ebre l’any 2012?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tractaments aeris per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva al 
Baix Ebre el 2013
Tram. 314-12045/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants passis de tractament aeri es van fer contra la 
plaga de la mosca de l’oliva (Bactrocera olea) a la co-
marca del Baix Ebre l’any 2013?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de tractaments aeris per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva al 
Baix Ebre previstos per al 2014
Tram. 314-12046/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quants passis de tractament aeri té previst fer De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural contra la plaga de la mosca de 
l’oliva (Bactrocera olea) a la comarca del Baix Ebre 
l’any 2014?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les gestions fetes amb el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per 
a combatre la plaga de la mosca de l’oliva
Tram. 314-12047/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 57280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha fet el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural gestions amb el 
Ministeri d’Agricultura per que s’impliqui en la par-
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ticipació financera dels tractaments contra la plaga de 
la mosca de l’oliva (Bactrocera olea)? Amb quins re-
sultats i/o acords?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del dispositiu de seguretat del 
Mobile World Congress
Tram. 314-12048/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

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. Quin cost ha suposat pel Departament d’Interior la 
celebració del Mobile World Congress a Barcelona i 
l’Hospitalet durant el mes de febrer de l’any 2014, per 
conceptes relacionats amb la seguretat, inclosos els 
serveis prestats pel Cos de Mossos d’Esquadra?

2. Ha aplicat el Govern la Taxa pels serveis prestats 
pel Cos de Mossos d’Esquadra, prevista a la Llei de 
Taxes i preus públics de la Generalitat, al Mobile 
World Congress?

3. Ha aplicat el Govern la Taxa pels serveis prestats 
pel Cos de Mossos d’Esquadra, prevista per la Llei de 
Taxes i preus públics de la Generalitat, a festes, dinars 
o sopars i altres activitats privades o d’empreses, 
vinculades al Mobile World Congress?

4. Quina quantitat d’euros ha ingressat el Departament 
d’Interior per serveis prestats al Mobile World Con-
gres, en aplicació de la Taxa pels serveis prestats pel 
Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2014 

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