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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el director general de la Policia
Tram. 310-00300/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’habitatge social i els desnonaments
Tram. 310-00301/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió, l’explotació i l’anàlisi de les dades i la infor-
mació sanitària del sistema de salut
Tram. 310-00302/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la continuïtat de les emissions dels canals de Televisió 
de Catalunya
Tram. 310-00303/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els compromisos acordats en l’àmbit de la salut
Tram. 310-00304/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la internacionalització de la indústria i l’economia
Tram. 310-00305/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la representació catalana al Consell d’Europa en ma-
tèria d’educació
Tram. 310-00306/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Pla per al dret a l’habitatge
Tram. 310-00307/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’empresa Robert Bosch, de Castellet i la Gornal (Alt 
Penedès)
Tram. 310-00308/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els mitjans de comunicació
Tram. 310-00309/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els preparatius per a convocar el referèndum
Tram. 310-00310/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la campanya electoral de les eleccions al Parlament 
Europeu
Tram. 310-00311/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el balanç, en clau d’autocrítica, del 
primer any i mig de legislatura
Tram. 317-00176/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el des mante llament de les taules 
del Multireferèndum 2014
Tram. 317-00177/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la tramitació i aprovació de la llei 
electoral
Tram. 317-00178/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els resultats de les eleccions al Par-
lament Europeu i sobre el suport als partits que defensen la 
consulta del 9 de novembre i les actuacions del Govern per 
a fer-la possible
Tram. 317-00179/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la valoració dels resultats de les 
eleccions al Parlament Europeu i les repercussions amb re-
lació a la consulta del 9 de novembre
Tram. 317-00180/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les conclusions que treu dels resul-
tats de les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 317-00181/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les conseqüències de la possible 
entrada d’Esquerra Republicana de Catalunya al Govern
Tram. 317-00182/10
Substanciació p. 17
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la vacunació antipneumocòccica en el període 
2003-2013
Tram. 314-10551/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a activitats de prevenció i 
atenció del VIH
Tram. 314-10588/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés a proves diagnòstiques i a especialistes des dels 
metges de família
Tram. 314-10606/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost de la Fundació Gol i Gurina
Tram. 314-10617/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de treballadors del Sistema Sanitari In-
tegral d’Utilització Pública de Catalunya del 2010 ençà
Tram. 314-10658/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles de l’Institut Català de la Salut i la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública el 2010 i el 2013
Tram. 314-10669/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vulneració del dret d’opció lingüística als usuaris de la sani-
tat catalana
Tram. 314-10685/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost del Servei Català de la Salut desti-
nat a salut mental i addiccions
Tram. 314-10732/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
encàrrecs a un despatx d’advocats
Tram. 314-10737/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paga extraordinària del desembre del 2013 al personal sani-
tari no facultatiu jubilat
Tram. 314-10738/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’atenció primària de Barcelona
Tram. 314-11017/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres sociosanitaris previstos en el 
conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar-
celona per al període 2008-2015 i sobre les partides pressu-
postàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11018/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’urgències d’atenció primària de Bar-
celona
Tram. 314-11019/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers d’atenció primària a Barcelo-
na, desglossat per especialitats i per equips
Tram. 314-11021/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres d’atenció primària previs-
tos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat 
de Barcelona per al període 2008-2015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11022/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres de salut mental previstos en 
el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar-
celona per al període 2003-2007, sobre les partides pressu-
postàries assignades a cada projecte i el cost dels equipa-
ments finalitzats
Tram. 314-11023/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres d’atenció primària continuada de Bar-
celona
Tram. 314-11024/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels equipaments hospitalaris previstos 
en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de 
Barcelona per al període 2003-2007 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11026/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels centres d’atenció primària previs-
tos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat 
de Barcelona per al període 2008-2015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11027/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels equipaments de salut mental previstos 
en el conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de 
Barcelona per al període 2008-2015 i sobre les partides pres-
supostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11028/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
problemes de proveïment de medicaments a les farmàcies
Tram. 314-11046/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació a les persones sense 
sostre el 2013 i les previsions per al 2014
Tram. 314-11054/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels pacients atesos a l’Hospital Arnau de Vilano-
va, de Lleida (Segrià), els cinc darrers anys
Tram. 314-11055/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paga extraordinària del personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 314-11063/10
Resposta del Govern p. 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés dels veïns del barri de Can Rull al servei d’urgències 
de l’Hospital de Sabadell
Tram. 314-11066/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’acomiadament d’una doctora interina del CAP 
Els Merinals, de Sabadell
Tram. 314-11067/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals quinze metges de l’Hospital Arnau de Vi-
lanova, de Lleida (Segrià), han concursat per traslladar-se a 
treballar a l’Aragó
Tram. 314-11213/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació en els serveis de l’Hospital Arnau de Vilanova, de 
Lleida (Segrià), pel fet que quinze metges d’aquest hospital 
han concursat per a prestar serveis a l’Aragó
Tram. 314-11214/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació en els serveis d’urgències de l’Hospital Arnau de 
Vilanova, de Lleida (Segrià), pel fet que dos metges d’aquest 
servei han concursat per a prestar serveis a l’Aragó
Tram. 314-11215/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament del CAP Rocafonda-Palau, de Mataró
Tram. 314-11218/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un centre d’atenció primària al Vendrell (Baix 
Penedès)
Tram. 314-11224/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implantació de la història clínica compartida i la recepta 
electrònica
Tram. 314-11275/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris del servei d’urgències del CUAP Sant Pere, 
de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-11276/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’es-
talvi econòmic derivat de la reducció de personal del  CUAP 
Sant Pere, de Reus (Baix Camp), durant el juny del 2013
Tram. 314-11277/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’un equip d’urgències del CUAP Sant Pere, de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-11278/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte assistencial derivat de la reducció de personal del 
CUAP Sant Pere, de Reus (Baix Camp), durant el juny del 2013
Tram. 314-11279/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic estimat en cas de tancament del servei 

d’urgències diürnes del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-11280/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte assistencial estimat en cas de tancament del ser-
vei d’urgències diürnes del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-11281/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de personal del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix 
Camp), durant el juny del 2013
Tram. 314-11282/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del servei d’urgències diürnes del CUAP Sant 
Pere, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-11283/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població assignada i la plantilla equivalent en les àrees bàsi-
ques de salut de Mataró (Maresme) del 2003 ençà
Tram. 314-11290/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del conflicte de l’atenció primària de salut a Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-11291/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda de medicaments a empreses majoristes dedicades a 
l’exportació
Tram. 314-11434/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contracte, les retribucions i les funcions d’un assessor del 
conseller de Salut
Tram. 314-11435/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contractació del director del Servei de Radioteràpia de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, per a 
una plaça de contingent com a radiòleg adscrita al CAP La 
Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-11436/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tipus de càrrec que té l’assessor del conseller de Salut a 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-11437/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrec representatiu de l’assessor del conseller de Salut al 
Consell Directiu del Cos Facultatiu, de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-11438/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat del càrrec d’assessor del conseller de Salut 
amb la de treballador de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, de Barcelona
Tram. 314-11439/10
Resposta del Govern p. 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis i temptatives de suïcidi de gais, lesbia-
nes, transsexuals i bisexuals
Tram. 314-11441/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos detectats de lipoatròfia muscular en el 
període 2009-2013
Tram. 314-11442/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels suïcidis en el període 2003-2013
Tram. 314-11451/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa de prevenció del suïcidi
Tram. 314-11452/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels suïcidis i les temptatives de suïcidi en el perí-
ode 2003-2013
Tram. 314-11453/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
registre unificat de suïcidis
Tram. 314-11454/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a implantar el codi per a la prevenció 
del suïcidi
Tram. 314-11455/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mapa de serveis sanitaris del Baix Llobregat
Tram. 314-11521/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres del centre d’atenció primària de Can 
Llong, a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11560/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-11561/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
derivació de pacients entre els serveis d’urgències de l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès), i dels hospitals propers
Tram. 314-11562/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament del nou edifici de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-11563/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències per al Siscat de la Llei de l’Estat 27/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 314-11565/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions previstes per al port de Portbou (Alt Empordà)
Tram. 314-11946/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de metges residents del 2003 ençà
Tram. 314-11947/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del salari dels metges interns residents del 2003 
ençà
Tram. 314-11948/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-11951/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
CAP La Rambla, de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-11952/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei d’odontologia als centres d’atenció primària de Lloret 
de Mar (Selva)
Tram. 314-11956/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de casos atesos pel servei d’urgències 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, en el pe-
rí ode 2010-2013
Tram. 314-12005/10
Resposta del Govern p. 39

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
Resposta del Govern p. 40

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
Resposta del Govern p. 40

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
Resposta del Govern p. 41

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
Resposta del Govern p. 41

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
Resposta del Govern p. 41

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
Resposta del Govern p. 41

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
Resposta del Govern p. 41
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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
Resposta del Govern p. 41

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
Resposta del Govern p. 41

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
Resposta del Govern p. 42

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
Resposta del Govern p. 42

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
Resposta del Govern p. 42

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
Resposta del Govern p. 42

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
Resposta del Govern p. 43

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
Resposta del Govern p. 43

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
Resposta del Govern p. 43

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
Resposta del Govern p. 43

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
Resposta del Govern p. 44

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
Resposta del Govern p. 44

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
Resposta del Govern p. 44

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
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients sancionadors i les sancions imposades per oferir 
serveis sexuals a la carretera del 2012 ençà
Tram. 314-12055/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Projecte de decret de plantilles i provisió del Departament 
d’Ensenyament
Tram. 314-12059/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la neutralitat i la imparcialitat en la selecció 
de personal docent per als centres educatius públics esta-
blert pel Decret de plantilles i provisió
Tram. 314-12060/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el respecte a l’autonomia dels centres educatius en els no-
menaments de docents establert pel Decret de plantilles i 
provisió
Tram. 314-12061/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris dels barems de mèrits a la borsa de treball d’interins 
docents establerts pel Decret de plantilles i provisió
Tram. 314-12062/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris i l’òrgan d’avaluació del personal docent previstos 
pel Decret de plantilles i provisió
Tram. 314-12063/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació del Decret de plantilles i provisió a la Llei de la 
funció pública de l’Administració de la Generalitat
Tram. 314-12064/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis signats pel president de la Generalitat arran dels 
viatges que va fer a Israel i a l’Índia
Tram. 314-12066/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les dietes, la locomoció i els trasllats del Depar-
tament de la Presidència en els viatges del president de la 
Generalitat a Israel i a l’Índia
Tram. 314-12067/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte econòmic i social dels convenis signats pel pre-
sident de la Generalitat arran dels viatges a Israel i a l’Índia
Tram. 314-12068/10
Resposta del Govern p. 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts de la política agrària comuna per a les explotacions ra-
maderes dividides per la frontera estatal
Tram. 314-12070/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
problema que impedeix declarar les terres farratgeres de les 
explotacions ramaderes dividides per la frontera estatal
Tram. 314-12071/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a repartir els aprofitaments de les pastures en les 
zones de muntanya
Tram. 314-12072/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
autoritzacions per a pasturar vaques a Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 314-12073/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a promoure la marca turística Pirineus
Tram. 314-12074/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de viatgers i pernoctacions a la de-
marcació de Lleida
Tram. 314-12075/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les instal·lacions de l’Escola d’Hoteleria de Lleida
Tram. 314-12076/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Departament d’Empresa i Ocupació per a 
promoure la marca turística Pirineus
Tram. 314-12077/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment del compromís del conseller de Salut davant 
el Ple de visitar l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i 
reunir-se amb els ajuntaments i del personal
Tram. 314-12078/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-12080/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició d’una furgoneta de comandament per a les uni-
tats d’ordre públic
Tram. 314-12102/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició d’un segon canó de so per part del Departament 
d’Interior
Tram. 314-12103/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canó d’aigua del Departament d’Interior
Tram. 314-12104/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
capacitat lesiva del canó d’aigua
Tram. 314-12105/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de canons d’aigua per part del Departament 
d’Interior
Tram. 314-12106/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de llançadores i projectils viscoelàstics per part 
del Departament d’Interior
Tram. 314-12107/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de tanques mòbils per part del Departament d’In-
terior
Tram. 314-12108/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-12110/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses amb relació a les declaracions del col·lectiu 
Mossos per la Independència el 12 de febrer de 2013
Tram. 314-12113/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels agents de la Brigada Mòbil i de l’Àrea Regio-
nal de Recursos Operatius dels Mossos d’Esquadra en les 
manifestacions
Tram. 314-12114/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tasques de suport de l’Àrea Regio nal de Recursos Operatius 
dels Mossos d’Esquadra a la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-12115/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’equipament de les unitats dels Mossos d’Esquadra de 
l’Àrea Regional de Re cursos Operatius i de la Brigada Mòbil
Tram. 314-12116/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació dels agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Re-
gional de Recursos Operatius i de la Brigada Mòbil
Tram. 314-12117/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència de comandaments dels Mossos d’Esquadra a 
l’acte del sindicat del Cos de Mossos d’Esquadra el 26 de 
febrer de 2014 a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12118/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Barcelona pels Mossos d’Esquadra 
del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12119/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de detinguts a l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès) pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer 
del 2014
Tram. 314-12120/10
Resposta del Govern p. 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Badalona (Barcelonès) pels Mossos 
d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12121/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Santa Coloma de Gramenet (Barce-
lonès) pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer 
del 2014
Tram. 314-12122/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Castelldefels (Baix Llobregat) pels 
Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12123/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) pels 
Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12124/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra que consten en el web 
de la Generalitat i que no són operatives
Tram. 314-12125/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra que tenen 
adscrit un vehicle del Cos i consta com un vehicle patrulla
Tram. 314-12126/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obligació que tenen els agents del Cos de Mossos d’Es-
quadra de presentar un justificant mèdic en cas d’indispo-
sició
Tram. 314-12127/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra majors de cin-
quanta anys que no s’han acollit a la segona activitat l’1 de 
gener de 2014
Tram. 314-12128/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recuperació de la gerència única de l’Institut Català de la 
Salut i de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12134/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nous llocs de treball de l’Institut Català de la Salut i de Ges-
tió i Prestació de Serveis Sanitaris del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12135/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals l’Institut Català de la Salut ha nomenat 
un nou gerent territorial al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-12136/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la dimissió del gerent de Gestió i Prestació de 
Serveis Sanitaris
Tram. 314-12137/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posició del Departament de Salut amb relació a la dimissió 
del gerent de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris
Tram. 314-12138/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions, responsabilitats i retribucions d’un nou alt càrrec 
directiu nomenat per l’Institut Català de la Salut a Tarragona
Tram. 314-12139/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
CAP Santa Eulàlia Nord, a l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)
Tram. 314-12151/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte per a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Tram. 314-12164/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions i els dictàmens del Consell de Sanitat
Tram. 314-12173/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració del Pla de política forestal
Tram. 314-12174/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de clúster de la fusta i la biomassa
Tram. 314-12175/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats dels treballs de la Taula de la Biomassa, Forestal i 
Agrícola
Tram. 314-12176/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’expedients informatius oberts a centres hospi-
talaris per la derivació de pacients de l’activitat pública a la 
privada
Tram. 314-12200/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions imposades a centres hospitalaris del Siscat per la 
derivació de pacients de l’activitat pública a la privada
Tram. 314-12201/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost de l’ens públic de gestió dels centres sanitaris 
de dependència pública de Lleida
Tram. 314-12202/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura de l’ens públic de gestió dels centres sanitaris 
de dependència pública de Lleida
Tram. 314-12203/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de la unitat de recerca biomèdica a l’ens públic 
de gestió dels centres sanitaris de dependència pública de 
Lleida
Tram. 314-12204/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exclusió de la Fundació Sant Hospital, de la Seu d’Urgell 
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(Alt Urgell), de l’ens públic de gestió dels centres sanitaris de 
dependència pública de Lleida
Tram. 314-12205/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de l’ens públic de gestió dels centres sanitaris de 
dependència pública de Lleida
Tram. 314-12206/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per a crear l’ens públic de gestió dels centres sanitaris 
de dependència pública de Lleida
Tram. 314-12207/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes per a obtenir la titularitat i la gestió de les 
obres del Pla integral de protecció del delta de l’Ebre exe-
cutades per la societat estatal Aigües de les Conques Me-
diterrànies
Tram. 314-12209/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
organismes que assumiran la gestió de les infraestructures 
integrades en el Pla integral de protecció del delta de l’Ebre
Tram. 314-12210/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista per a arribar a un acord amb al Govern de 
l’Estat per a assumir la gestió de la xarxa d’indicadors del 
delta de l’Ebre
Tram. 314-12211/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
responsabilitat d’intervenció i els mecanismes de coordina-
ció per a gestionar les infraestructures del Pla integral de 
protecció del delta de l’Ebre
Tram. 314-12212/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri per a escollir els participants en una jornada de salut i 
el cost d’aquesta jornada
Tram. 314-12244/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
amb relació a un procés de selecció de l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 314-12296/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de casos arxivats als jutjats de violència contra la 
dona entre el gener del 2012 i l’abril del 2014
Tram. 314-12381/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
apuntalaments de la muralla de Tarragona
Tram. 314-12464/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos d’urgència destinats a reparar els danys a la mura-
lla de Tarragona provocats per les ventades
Tram. 314-12465/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la manca de subministrament elèctric i el funcionament dels 

grups electrògens al Cen tre Penitenciari Brians 2 el 20 
d’abril de 2014
Tram. 314-12766/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la manca de subministrament elèctric i el funcionament 
dels grups electrògens al Centre Penitenciari Brians 2 el 
27 d’abril de 2014
Tram. 314-12767/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades al Centre Penitenciari Brians 2 des-
prés de les circumstàncies que es van produir el 20 d’abril 
de 2014
Tram. 314-12768/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades al Centre Penitenciari Brians 2 des-
prés de les circumstàncies que es van produir el 27 d’abril 
de 2014
Tram. 314-12769/10
Resposta del Govern p. 71

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el director general de la Policia
Tram. 310-00300/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’habitatge social i els desnonaments
Tram. 310-00301/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió, l’explotació i l’anàlisi de les dades i la infor-
mació sanitària del sistema de salut
Tram. 310-00302/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la continuïtat de les emissions dels canals de Televisió 
de Catalunya
Tram. 310-00303/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els compromisos acordats en l’àmbit de la salut
Tram. 310-00304/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la internacionalització de la indústria i l’economia
Tram. 310-00305/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la representació catalana al Consell d’Europa en ma-
tèria d’educació
Tram. 310-00306/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Pla per al dret a l’habitatge
Tram. 310-00307/10
Anunci p. 74
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’empresa Robert Bosch, de Castellet i la Gornal (Alt 
Penedès)
Tram. 310-00308/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els mitjans de comunicació
Tram. 310-00309/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els preparatius per a convocar el referèndum
Tram. 310-00310/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la campanya electoral de les eleccions al Parlament 
Europeu
Tram. 310-00311/10
Anunci p. 75

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00176/10
Anunci p. 75

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00177/10
Anunci p. 75

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00178/10
Anunci p. 75

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00179/10
Anunci p. 76

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00180/10
Anunci p. 76

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00181/10
Anunci p. 76

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00182/10
Anunci p. 76

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Eu-
ropea que anul·la la directiva sobre la conservació de dades
Tram. 311-01457/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la legalitat del procediment per a identificar un 
número de telèfon
Tram. 311-01458/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència de dispositius tipus G12 per a interve-
nir comunicacions
Tram. 311-01459/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ús d’equips de monitorització pels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01460/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible cessió d’algun equip de monitorització 
a una agència de detectius
Tram. 311-01461/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús d’equips de monitorització pels cossos i forces 
de seguretat de l’Estat
Tram. 311-01462/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el control de l’ús d’equips de monitorització
Tram. 311-01463/10
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la identificació dels importadors, distribuïdors i 
propietaris d’equips de monitorització que poden servir per 
a interceptar comunicacions
Tram. 311-01464/10
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el possible ús d’equips de monitorització sense or-
dre judicial i la legalitat en l’obtenció de dades policials
Tram. 311-01465/10
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el control de l’accés policial a metadades telefòni-
ques sense ordre judicial
Tram. 311-01466/10
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment de la privacitat de les comunicaci-
ons i la localització física i geogràfica dels ciutadans
Tram. 311-01467/10
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures previstes per a garantir la privacitat 
de les comunicacions i la localització física i geogràfica dels 
ciutadans
Tram. 311-01468/10
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’elaboració i regulació d’ús d’un cens d’equips de 
monitorització
Tram. 311-01469/10
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra 
arran dels incidents ocorreguts a Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
el 21 de maig de 2014
Tram. 311-01470/10
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones identificades pels Mossos 
d’Esquadra arran dels incidents ocorreguts a Vilanova i la 
Geltrú (Garraf) el 21 de maig de 2014
Tram. 311-01471/10
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que 
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componien el dispositiu de seguretat desplegat a Vilanova i 
la Geltrú (Garraf) el 21 de maig de 2014
Tram. 311-01472/10
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació del dispositiu de seguretat dels Mossos 
d’Esquadra desplegat a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 21 de 
maig de 2014
Tram. 311-01473/10
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació dels agents de l’àrea regional de recur-
sos operatius dels Mossos d’Esquadra en el dispositiu de 
seguretat desplegat a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 21 de 
maig de 2014
Tram. 311-01474/10
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les raons per les quals els agents dels Mossos 
d’Esquadra no van retirar els elements que impedien la sor-
tida dels vehicles en l’acte electoral del Partit Popular de Ca-
talunya a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 21 de maig de 2014
Tram. 311-01475/10
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de concentracions de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca en actes electorals del Partit Po-
pular de Catalunya que han estat comunicades al Govern
Tram. 311-01476/10
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de concentracions de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca en actes electorals del Partit Po-
pular de Catalunya que no han estat comunicades al Govern
Tram. 311-01477/10
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions amb relació a les concentracions 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en actes electo-
rals del Partit Popular de Catalunya
Tram. 311-01478/10
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la identificació de persones que duien elements 
identificatius de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ar-
ran dels incidents ocorreguts a la Fira de Sant Isidre de Vila-
decans (Baix Llobregat)
Tram. 311-01479/10
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant els 
incidents ocorreguts a la Fira de Sant Isidre de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-01480/10
Anunci p. 84

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fibromiàlgia i la fatiga crònica
Tram. 314-13231/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’associacions censades a la Direcció General d’Ac-
ció Cívica i Comunitària
Tram. 314-13232/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’associacions desallotjades dels hotels d’entitats 
del Departament de Benestar Social i Família per impaga-
ment
Tram. 314-13233/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació dels hotels d’entitats del Departament de Benestar 
Social i Família
Tram. 314-13234/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats allotjades als hotels d’entitats del Departament de 
Benestar Social i Família que no han cobrat les subvencions 
del departament
Tram. 314-13235/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que no han cobrat les subvencions del Departament 
de Benestar Social i Família i han estat desallotjades dels 
hotels d’entitats per impagament
Tram. 314-13236/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les paperetes per a la consulta sobre el futur polític de Ca-
talunya
Tram. 314-13237/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea relativa a la conservació de dades
Tram. 314-13238/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import escripturat per la compra dels edificis de la Torre 
Muñoz i el Palau Robert
Tram. 314-13239/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la plusvàlua de la compravenda dels edificis de la 
Torre Muñoz i el Palau Robert
Tram. 314-13240/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de valoració del cadastre dels edificis de la Torre 
Muñoz i el Palau Robert
Tram. 314-13241/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
gravàmens que afecten les finques dels edificis de la Torre 
Muñoz i el Palau Robert
Tram. 314-13242/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat 
dels edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert
Tram. 314-13243/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les obres de reforma, millorament i reparació dels 
edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert des que es van 
adquirir
Tram. 314-13244/10
Formulació p. 89
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import escripturat per la compra de l’edifici del carrer de 
Pamplona, 113, de Barcelona
Tram. 314-13245/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la plusvàlua de la compravenda de l’edifici del 
carrer de Pamplona, 113, de Barcelona
Tram. 314-13246/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de valoració del cadastre de l’edifici del carrer de 
Pamplona, 113, de Barcelona
Tram. 314-13247/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els gravàmens que afecten la finca de l’edifici del carrer de 
Pamplona, 113, de Barcelona
Tram. 314-13248/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat 
de l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Barcelona
Tram. 314-13249/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de 
l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Barcelona, des que 
es va adquirir
Tram. 314-13250/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import escripturat per la venda de l’edifici del carrer de Puig 
i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
Tram. 314-13251/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la plusvàlua de la compravenda de l’edifici del 
carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
Tram. 314-13252/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de valoració del cadastre de l’edifici del carrer de 
Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
Tram. 314-13253/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
gravàmens que afecten la finca de l’edifici del carrer de Puig 
i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
Tram. 314-13254/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat 
de les finques dels edificis
Tram. 314-13255/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de 
l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona, 
des que es va adquirir
Tram. 314-13256/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de 

l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona, 
des de la seva adquisició
Tram. 314-13257/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import escripturat per la compra de l’edifici del carrer de 
Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
Tram. 314-13258/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import escripturat per la compra de l’edifici del carrer de 
Carrera, 12-22, de Barcelona
Tram. 314-13259/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import escripturat per la venda de l’edifici del carrer de Car-
rera, 12-22, de Barcelona
Tram. 314-13260/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la plusvàlua de la compravenda de l’edifici del 
carrer de Carrera, 12-22, de Barcelona
Tram. 314-13261/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
gravàmens que afecten la finca de l’edifici del carrer de Car-
rera, 12-22, de Barcelona
Tram. 314-13262/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat 
de l’edifici del carrer de Carrera, 12-22, de Barcelona
Tram. 314-13263/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de 
l’edifici del carrer de Carrera, 12-22, de Barcelona
Tram. 314-13264/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import escripturat per la venda de l’edifici del carrer de Joa-
quim Pou, 8, de Barcelona
Tram. 314-13265/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la plusvàlua de la compravenda de l’edifici del 
carrer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona
Tram. 314-13266/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de valoració del cadastre de l’edifici del carrer de 
Joaquim Pou, 8, de Barcelona
Tram. 314-13267/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els gravàmens que afecten la finca de l’edifici del carrer de 
Joaquim Pou, 8, de Barcelona
Tram. 314-13268/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat 
de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona
Tram. 314-13269/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de 
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l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona, des que 
es va adquirir
Tram. 314-13270/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment, el títol i l’informe favorable de la Generalitat 
amb què es va inscriure la Llotja de Mar a favor de la Cambra 
de Comerç de Barcelona
Tram. 314-13271/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de mediació en el conflicte entre la Cambra de 
Comerç de Barcelona i la Borsa de Barcelona per l’edifici de la 
Llotja de Mar
Tram. 314-13272/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
propietat o el títol de possessió de l’edifici de la Llotja de Mar 
que tenia la Generalitat
Tram. 314-13273/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació de les subhastes al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya dels edificis dels carrers de Puig i Xoriguer, 13, 
Carrera, 12-22, i Joaquim Pou, 8, de Barcelona
Tram. 314-13274/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur usuari i la destinació de les dependències que té als 
edificis de la Torre Muñoz i del Palau Robert
Tram. 314-13275/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis buits de la Generalitat emplaçats al passeig de la Zo-
na Franca, de Barcelona
Tram. 314-13276/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució del dèficit de mobilitat de la Zona Franca amb relació 
a la previsió d’emplaçar-hi el Departament d’Empresa i Ocu-
pació i el Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 314-13277/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació al Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix 
Camp) per a les cinc darreres edicions del Festival Interna-
cional de Moviment i Teatre Gestual
Tram. 314-13278/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació del Departament de Cultura al Consorci del Tea-
tre Fortuny de Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional 
de Moviment i Teatre Gestual
Tram. 314-13279/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el salari del gerent del Consorci del Teatre Fortuny de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-13280/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària del Consorci del Teatre Fortuny de 
Reus (Baix Camp) del 2009 ençà
Tram. 314-13281/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació del Departament de Cultura al Consorci del Te-

atre Fortuny de Reus (Baix Camp) per a la Fira del Circ de 
Catalunya
Tram. 314-13282/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació al Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix 
Camp) per a les darreres cinc edicions de la Fira del Circ de 
Catalunya
Tram. 314-13283/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions al Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-13284/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents ocorreguts en un acte electoral del Partit Popular 
de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-13285/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
concentracions de persones amb pancartes de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca en actes electorals del Partit 
Popular de Catalunya
Tram. 314-13286/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant el seguiment que 
persones que duien elements identificatius de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca van fer a diversos membres del 
Partit Popular de Catalunya a la Fira de Sant Isidre de Vilade-
cans (Baix Llobregat)
Tram. 314-13287/10
Formulació p. 103

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. 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 situació financera dels mit-
jans de la Corporació
Tram. 322-00180/10
Anunci p. 103

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió d’ingressos publi-
citaris
Tram. 322-00181/10
Anunci p. 104

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació del segon múltiplex 
de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00182/10
Anunci p. 104

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la 
campanya electoral i les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 322-00183/10
Anunci p. 104

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a 
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impedir que el Govern de l’Estat suprimeixi canals de Tele-
visió de Catalunya
Tram. 322-00184/10
Anunci p. 105

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’estratègia amb relació al De-
partament de Publicitat de TV3
Tram. 322-00185/10
Anunci p. 105

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació i el calendari de la 
negociació del conveni
Tram. 322-00186/10
Anunci p. 105

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’estratègia empresarial de la 
Corporació els dos darrers anys
Tram. 322-00187/10
Anunci p. 106

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’estratègia empresarial de la 
Corporació per al futur
Tram. 322-00188/10
Anunci p. 106

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la pluralitat a les tertúlies del 
programa .Cat
Tram. 322-00189/10
Anunci p. 106

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació de les condicions 
laborals a la Corporació
Tram. 322-00190/10
Anunci p. 107

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’afectació pressupostària de la 
negociació de les condicions laborals a la Corporació
Tram. 322-00191/10
Anunci p. 107

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el servei de gestió dels espais 
publicitaris de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00192/10
Anunci p. 107

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució del procés de conflu-
ència dels serveis informatius
Tram. 322-00193/10
Anunci p. 108

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de redistribució de 
l’espai radioelèctric
Tram. 322-00194/10
Anunci p. 108

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els efectes de la distribució de 
l’espai radioelèctric prevista pel Govern de l’Estat sobre els 
canals de televisió de la Corporació
Tram. 322-00195/10
Anunci p. 108

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu 
dels atacs al Partit Popular de Catalunya durant la campa-
nya electoral
Tram. 323-00075/10
Anunci p. 109

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre l’audiència del programa El 
matí de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00076/10
Anunci p. 109

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre les iniciatives impulsa-
des per a afavorir la indústria audiovisual
Tram. 323-00077/10
Anunci p. 109

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre les iniciatives impulsades 
per a desenvolupar aplicacions tecnològiques per a facilitar 
l’accés als continguts d’àudio
Tram. 323-00078/10
Anunci p. 110
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el director general de la Policia
Tram. 310-00300/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’habitatge social 
i els desnonaments
Tram. 310-00301/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió, l’explotació i l’anàlisi 
de les dades i la informació sanitària del sis
tema de salut
Tram. 310-00302/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la continuïtat de les emissions 
dels canals de Televisió de Catalunya
Tram. 310-00303/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els compromisos acordats en 
l’àmbit de la salut
Tram. 310-00304/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la internacionalització de la in
dústria i l’economia
Tram. 310-00305/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la representació catalana al 
Consell d’Europa en matèria d’educació
Tram. 310-00306/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Pla per al dret a l’habitatge
Tram. 310-00307/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’empresa Robert Bosch, de 
Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 310-00308/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els mitjans de comunicació
Tram. 310-00309/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els preparatius per a convocar el 
referèndum
Tram. 310-00310/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la campanya electoral de les 
eleccions al Parlament Europeu
Tram. 310-00311/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre el balanç, 
en clau d’autocrítica, del primer any i mig de 
legislatura
Tram. 317-00176/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el des
mante llament de les taules del Multireferèn
dum 2014
Tram. 317-00177/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la tramita
ció i aprovació de la llei electoral
Tram. 317-00178/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre els resultats 
de les eleccions al Parlament Europeu i so
bre el suport als partits que defensen la con
sulta del 9 de novembre i les actuacions del 
Govern per a ferla possible
Tram. 317-00179/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la valoració 
dels resultats de les eleccions al Parlament 
Europeu i les repercussions amb relació a la 
consulta del 9 de novembre
Tram. 317-00180/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre les conclu
sions que treu dels resultats de les eleccions 
al Parlament Europeu
Tram. 317-00181/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.
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Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre les conse
qüències de la possible entrada d’Esquerra 
Republicana de Catalunya al Govern
Tram. 317-00182/10

Substanciació

Sessió núm. 33, tinguda el 28.05.2014, DSPC-P 62.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la vacunació antipneu
mocòccica en el període 20032013
Tram. 314-10551/10

Resposta del Govern
Reg. 68280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10551/10 us 
adjunto en l’annex l’evolució de la vacunació antipneu-
mocòccica en el període 2003-2013.

Barcelona, 30 d’abril 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 convocatòria de subvencions per a 
activitats de prevenció i atenció del VIH
Tram. 314-10588/10

Resposta del Govern
Reg. 68281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10588/10 us 
informo del següent:

Mitjançant la Resolució SLT/1427/2013, de 18 de juny 
(DOGC núm. 6409, de 3.7.2013) es va convocar concurs 

públic per a la concessió de subvencions per al finança-
ment a entitats privades sense afany de lucre que realit-
zin actuacions en l’àmbit de la salut per a la prevenció 
del VIH/sida corresponents a l’any 2013, d’acord amb el 
que estableix l’Ordre SLT/138/2013, de 17 de juny, per la 
qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de 
subvencions per al finançament a entitats privades sense 
afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la 
salut (DOGC núm. 6406, de 28.6.2013). L’import total 
de les subvencions atorgades ha estat de 1.047.247,84 eu-
ros, quantia màxima fixada per la Resolució.

La Resolució SLT/2462/2013, de 19 de novembre, per 
la qual es resol el concurs públic per a la concessió 
de subvencions per al finançament a entitats priva-
des sense afany de lucre que realitzin actuacions en 
l’àmbit de la salut per a la prevenció de la infecció per 
VIH/sida corresponents a l’any 2013 va ser publicada 
en el DOGC núm. 6510, de 27.11.2013. El mateix dia 
de la publicació al DOGC, l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya va notificar aquest fet per via telemàtica 
a totes les entitats beneficiàries de subvenció.

Pel que fa a la data límit de justificació de la subven-
ció, tal i com queda recollit en la Resolució, les entitats 
beneficiàries de les subvencions disposen d’un termini 
fins al 10 de gener de 2014, com a màxim, per presen-
tar les justificacions econòmiques dels projectes.

La previsió del Departament de Salut per a la convo-
catòria de subvencions corresponents a l’any 2014 és 
la de convocar el concurs públic el més aviat possible.

Barcelona, 14 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accés a proves diagnòstiques i a es
pecialistes des dels metges de família
Tram. 314-10606/10

Resposta del Govern
Reg. 68282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10606/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés a proves diagnòstiques i a especialistes des dels 
metges de família

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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A desembre de 2013, els temps mitjos de demora (en 
dies) per accedir a les 13 proves diagnòstiques que són 
objecte de seguiment específic, bé sigui des de l’aten-
ció primària o des de l’especialista, per tipus de prova i 
regió sanitària i el temps mig de demora (en dies) d’ac-
cés a les consultes externes de les 30 especialitats per 
regió sanitària, es detallen en l’annex.

En el marc de les actuacions de millora de l’accessibi-
litat a l’atenció sanitària dels pacients en espera per vi-
sites, proves i procediments quirúrgics, es preveu per 
als propers dos anys accions específiques de millora 
de la qualitat de la informació que possibilitaran dis-
posar d’informació més desagregada, tant de les pro-
ves diagnòstiques com de les primeres visites a espe-
cialista.

Finalment, quant als circuits diagnòstics i terapèu-
tics, durant el primer semestre de 2013, el 69% dels 
gairebé 16.000 pacients que van ser inclosos en el 
circuit de diagnòstic ràpid de càncer (CDR) van ini-
ciar el tractament abans de 30 dies. A l’espera de les 
dades definitives de 2013, durant el 2012 els cinc cir-
cuits existents van presentar els temps mitjos entre 
l’entrada al CDR i l’inici del tractament (en dies) que 
es detallen en l’annex.

Barcelona, 14 d’abril 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 del pressupost de la Funda
ció Gol i Gurina
Tram. 314-10617/10

Resposta del Govern
Reg. 68283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10617/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost de la Fundació Gol  i Gurina

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjunto l’evolu-
ció pressupostària de la Fundació Gol i Gurina des de 
la seva creació, la taula resum de les àrees de treball 
previstes en el Pla Estratègic 2009-2013, l’evolució del 

nombre de projectes així com l’evolució del seu perso-
nal en persones equivalents.

Barcelona, 14 d’abril 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 del nombre de treballadors 
del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pú
blica de Catalunya del 2010 ençà
Tram. 314-10658/10

Resposta del Govern
Reg. 68284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10658/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de treballadors del Sistema Sa-
nitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya del 
2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10658/10 i 
314-10669/10 es responen de forma conjunta.

En l’annex s’adjunten les plantilles de l’ICS per ca-
tegories i centres de treball així com l’evolució entre 
2010 i 2013. Pel que fa als centres de les xarxes que 
integren el SISCAT, la gestió dels recursos humans, en 
tots els seus aspectes, és competència de cadascuna de 
les entitats proveïdores, en l’àmbit de la seva autono-
mia de gestió, motiu pel qual el Servei Català de la Sa-
lut no disposa d’un Registre de professionals i els seus 
sistemes d’informació no contemplen el seguiment de 
les dades que se sol·liciten.

Barcelona, 14 d’abril 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 les plantilles de l’Institut Català de la 
Salut i la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú
blica el 2010 i el 2013
Tram. 314-10669/10

Resposta del Govern
Reg. 68284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10658/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de treballadors del Sistema Sa-
nitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya del 
2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10658/10 i 
314-10669/10 es responen de forma conjunta.

En l’annex s’adjunten les plantilles de l’ICS per ca-
tegories i centres de treball així com l’evolució entre 
2010 i 2013. Pel que fa als centres de les xarxes que 
integren el SISCAT, la gestió dels recursos humans, en 
tots els seus aspectes, és competència de cadascuna de 
les entitats proveïdores, en l’àmbit de la seva autono-
mia de gestió, motiu pel qual el Servei Català de la Sa-
lut no disposa d’un Registre de professionals i els seus 
sistemes d’informació no contemplen el seguiment de 
les dades que se sol·liciten.

Barcelona, 14 d’abril 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 vulneració del dret d’opció lingüísti
ca als usuaris de la sanitat catalana
Tram. 314-10685/10

Resposta del Govern
Reg. 68285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 

resposta a la pregunta parlamentària 314-10685/10 us 
informo del següent:

Durant l’any 2013, a la Regió Sanitària Camp de Tar-
ragona es van rebre dues queixes lingüístiques en re-
lació amb la llengua vehicular de l’Hospital del Ven-
drell. En els dos casos, l’usuari es queixava del fet que 
alguns professionals del centre hospitalari no saben ni 
entenen el català.

Des de la Regió Sanitària es va contactar amb els res-
ponsables de l’Hospital, amb la finalitat de fer complir 
tant la clàusula relativa a l’ús de la llengua del con-
tracte entre el centre i el CatSalut, com la normativa 
lingüística vigent, Llei 1/1998, de 7 de gener, de polí-
tica lingüística, i garantir els drets lingüístics dels seus 
usuaris. Per tant, tenir en compte la llengua en què 
aquests vulguin ser atesos.

Arran d’aquests fets, està previst fer un estudi lingüís-
tic a l’Hospital del Vendrell. A partir del resultat, es 
podran prendre una sèrie de mesures per millorar els 
punts febles detectats.

Cal dir que amb anterioritat, entre els anys 2010 i 
2012, s’havien formulat davant l’Oficina de Garanties 
Lingüístiques 4 queixes relacionades també en l’àmbit 
de la salut al Camp de Tarragona, 3 de les quals en el 
marc de la Xarxa Sanitària i Social de Sant Pau i Santa 
Tecla, a la qual pertany l’hospital del Vendrell.

Barcelona, 14 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost del Servei 
Català de la Salut destinat a salut mental i 
addiccions
Tram. 314-10732/10

Resposta del Govern
Reg. 68286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10732/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost del Servei Català de la Salut 
destinat a salut mental i addiccions

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 que l’evolu-
ció del pressupost destinat a salut mental i addiccions 
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així com la seva despesa en medicaments es detallen 
en l’annex.

Barcelona, 14 d’abril 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 els encàrrecs a un despatx d’advocats
Tram. 314-10737/10

Resposta del Govern
Reg. 68287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10737/10 us 
informo del següent:

D’acord amb el certificat emès per la Secretària Gene-
ral del Departament de Salut a petició del Jutjat d’Ins-
trucció núm. 3 de Reus, el lletrat senyor Xavier Melero 
Merino no ha percebut cap retribució del Departament 
de Salut, ni de cap ens públic dependent, en concep-
te d’honoraris derivats de la defensa del senyor Josep 
Prat i Domènech en qualsevol causa judicial o referent 
a dictàmens de qualsevol altra naturalesa relacionats 
amb aquesta persona.

D’altra banda, cap alt càrrec o personal de l’admi-
nistració del Departament de Salut ni cap ens pú-
blic dependent ha encarregat cap informe, dictamen 
o treball al despatx d’advocats Melero & Gené. Per 
tot això, no s’han abonat els honoraris reclamats, ni 
es té previst resoldre cap tema pendent amb el se-
nyor Melero.

Igualment cal dir que ni el Departament de Salut ni 
cap ens públic dependent té cap acord amb el senyor 
Josep Prat perquè el Govern, el Departament de Sa-
lut o algun organisme de la Generalitat donin suport 
econòmic o d’algun altre tipus a la seva defensa ju-
rídica.

Pel que fa a l’encàrrec de l’informe d’incompatibilitats 
del president de l’ICS, no s’ha encarregat a cap advo-
cat aliè a l’administració de la Generalitat.

Finalment, pel que fa als informes, dictàmens o tre-
balls encarregats a l’advocat Xavier Melero o al des-
patx d’advocats Melero & Gené pels altres departa-
ments de la Generalitat, atès que el mateix diputat va 
presentar una sol·licitud de documentació sobre aques-

ta temàtica, podrà accedir al contingut de l’esmentada 
informació per aquesta via.

Barcelona, 12 de maig 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 paga extraordinària del desembre 
del 2013 al personal sanitari no facultatiu ju
bilat
Tram. 314-10738/10

Resposta del Govern
Reg. 68288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-10738/10 i 
314-11063/10 us informo del següent: 

Les persones afectades pel no abonament de la paga 
extraordinària del complement de pensió corresponent 
al mes de desembre de 2012 són 1.930 persones. L’im-
port no abonat en concepte de paga extraordinària del 
complement de pensió del mes de desembre de 2012 
suma la quantitat de 821.926,45 €; quantitat que su-
posa el 0,04% del pressupost del capítol I de l’Institut 
Català de la Salut per a l’any 2012.

Les persones afectades per aquesta mesura a l’igual 
que la resta de personal afectat, no van rebre cap noti-
ficació prèvia que els n’informés, ja que aquesta actua-
ció és conseqüència de l’aplicació directa de les dispo-
sicions de caràcter bàsic que figuren en el Reial decret 
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competi-
tivitat.

Aquesta acció es fonamenta en què el complement de 
pensió de jubilació que tenen reconegut en aplicació 
del derogat Estatut del Personal Sanitari no Faculta-
tiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Soci-
al, aprovat per l’Ordre de 26 d’abril de 1973, s’ha vist 
afectat per l’article 2.1 Reial decret llei 20/2012 que 
estableix que l’any 2012 es veurien reduïdes les retri-
bucions en les quanties que s’haguessin de percebre 
el mes de desembre com a conseqüència de la supres-
sió tant de la paga extraordinària com de la paga addi-
cional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents de l’esmentat mes. Això és així perquè: 
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a) L’Estatut del Personal Sanitari no Facultatiu de les 
Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, preveia 
que els jubilats que reuneixin determinades condici-
ons percebrien el complement necessari per a què la 
pensió que tinguessin reconeguda per la Mutualitat 
Laboral assolis el 100 per 100 d’una sèrie de concep-
tes retribuïts, incloses les gratificacions reglamentàri-
es extraordinàries, que vinguessin percebent en el mo-
ment de la jubilació (art. 151).

b) Els complements de pensió de jubilació reconeguts 
en aplicació de l’Estatut del Personal Sanitari no Fa-
cultatiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat 
Social ho són per 14 pagues anuals, és a dir, una per 
cada mes i dos de caràcter extraordinari a abonar els 
mesos de juny i de desembre.

c) El complement de pensió de jubilació és retribu-
ció diferida i, en conseqüència, li són plenament apli-
cables les previsions retributives del Reial decret llei 
20/2012. Si el consideréssim acció social no seria pos-
sible el seu abonament, tal i com determina la dispo-
sició addicional dissetena de l’Estatut marc del perso-
nal estatutari del serveis de salut, aprovat per la Llei 
55/2003, de 16 de desembre, que estableix que en ma-
tèria d’acció social, els fons destinats a aquesta finali-
tat pels serveis de salut de les comunitats autònomes 
per al personal estatutari només podran ser destinats 
a les necessitats del personal que es trobi en situació 
administrativa de servei actiu i que, en cap cas, no po-
drà percebre cap prestació d’aquest caràcter, amb con-
tingut econòmic, el personal que hagi assolit l’edat de 
jubilació que determini la legislació en matèria de Se-
guretat Social, en el ben entès que en els casos en els 
quals s’autoritzi la prolongació de servei actiu, l’edat 
serà la que figuri en la resolució que autoritzi aquesta 
prolongació.

Pel que fa als pronunciaments dels òrgans judicials en 
relació amb aquest tema, de moment, només el Jut-
jat contenciós administratiu núm. 3 de Girona (proc. 
130/2013), en sentència ferma de 21 de gener de 2014, 
s’ha pronunciat sobre aquest assumpte.

En aquesta sentència es considera que als comple-
ments de pensió de jubilació els hi són d’aplicació 
les previsions del Reial decret llei 20/2012 en rela-
ció amb la paga extraordinària. La sentència esmen-
tada considera ajustat a dret el no abonament per part 
de l’Institut Català de la Salut de l’import de la paga 
extraordinària del complement de pensió de jubilació 
corresponent al període comprès entre el 15 de juliol 
30 de novembre de 2012.

És cert que la sentència estima en part les pretensi-
ons de la demandant, però no ho fa perquè consideri 
que no és d’aplicació el Reial decret llei 20/2012, si-
nó perquè argumenta que l’esmentat Reial decret llei 
no és d’aplicació retroactiva, motiu pel qual, en la part 
dispositiva s’estableix que procedeix l’abonament de 

la part de la paga extraordinària meritada entre l’1 de 
juny i el 14 de juliol de 2012.

D’altra banda, el personal sanitari jubilat que tenia re-
conegut el dret a percebre el complement de pensió 
d’acord amb l’article 151 de l’Estatut de Personal Sa-
nitari no Facultatiu de les Institucions Sanitàries de la 
Seguretat Social, amb anterioritat a la seva derogació 
operada per l’art. 10.7 del Reial Decret llei 16/2012, de 
20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sosteni-
bilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qua-
litat i seguretat de les seves prestacions, ha percebut 
aquest complement de pensió atès que, per l’exercici 
del 2013, l’Estat no ha previst cap reducció de les pa-
gues extraordinàries dels empleats públics ni cap me-
sura pressupostària com aquella que va aprovar, pel 
que fa a l’exercici del 2012, mitjançant el Reial decret 
llei 20/2012, de 13 de juliol.

El Departament de Salut i l’Institut Català de la Sa-
lut actuaran d’acord amb les previsions contingudes en 
les successives Lleis de Pressupostos vigents per a ca-
da exercici anual.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’atenció primà
ria de Barcelona
Tram. 314-11017/10

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11017/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de centres d’atenció primària de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-11017/10 a 
314-11019/10, de la 314-11021/10 a 314-11024/10 i de 
la 314-11026/10 a 314-11028/10 es responen de forma 
conjunta.

Els projectes relacionats amb centres sociosanitaris, 
d’atenció primària, de salut mental, i hospitalaris pre-
vistos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de 
la ciutat de Barcelona, a 31 de desembre, es relacionen 
en l’annex.
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La contractació del CatSalut en l’atenció primària de 
salut se centra en estructures organitzatives per aten-
dre el conjunt de la població d’una àrea bàsica de salut 
(ABS); el volum de metges i infermeria no constitueix 
un paràmetre de la contractació.

D’acord amb aquesta contractació les entitats proveï-
dores doten els equips del personal adequat per donar 
resposta a la cartera de serveis d’atenció primària i co-
munitària i a la població de referència.

Per garantir la qualitat de la prestació de serveis, l’ac-
tuació del CatSalut s’orienta a l’avaluació de resultats 
d’acord amb les directrius i prioritats del Pla de salut i 
al seguiment dels indicadors de salut.

La relació de centres d’atenció primària, centres d’a-
tenció continuada i centres d’urgències d’atenció pri-
mària, a 31 de desembre, a la ciutat de Barcelona es 
detallen en l’annex.

Barcelona, 16 d’abril 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’estat d’execució dels centres socio
sanitaris previstos en el conveni de millora 
de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelo
na per al període 20082015 i sobre les parti
des pressupostàries assignades a cada pro
jecte
Tram. 314-11018/10

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11017/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11017/10.

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de metges i infermers 
d’atenció primària a Barcelona, desglossat 
per especialitats i per equips
Tram. 314-11021/10

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11017/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres d’aten
ció primària previstos en el conveni de millo
ra de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar
celona per al període 20082015 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-11022/10

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11017/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres de sa
lut mental previstos en el conveni de millora 
de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelo
na per al període 20032007, sobre les parti
des pressupostàries assignades a cada pro
jecte i el cost dels equipaments finalitzats
Tram. 314-11023/10

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11017/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres d’atenció primà
ria continuada de Barcelona
Tram. 314-11024/10

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11017/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels equipaments 
hospitalaris previstos en el conveni de millo
ra de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar
celona per al període 20032007 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-11026/10

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11017/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels centres d’aten
ció primària previstos en el conveni de millo
ra de la xarxa sanitària de la ciutat de Bar
celona per al període 20082015 i sobre les 
partides pressupostàries assignades a cada 
projecte
Tram. 314-11027/10

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11017/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels equipaments de 
salut mental previstos en el conveni de millora 
de la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 
per al període 20082015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
Tram. 314-11028/10

Resposta del Govern
Reg. 68289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11017/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes de proveïment de me
dicaments a les farmàcies
Tram. 314-11046/10

Resposta del Govern
Reg. 68290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11046/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els problemes de proveïment de medicaments a les 
farmàcies

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

El Servei Català de la Salut (CatSalut) va abonar a les 
farmàcies, el 30 de gener 2014, la factura corresponent 
al mes d’octubre de 2013 i té la voluntat de mantenir la 
periodicitat mensual en els pagaments a les farmàcies 
durant el 2014.

Des del CatSalut s’és plenament conscient que el re-
tard en el pagament pot haver generat tensions en la 
tresoreria de les farmàcies.

Pel que fa a la dispensació de medicaments, s’han de-
tectat alguns casos en els quals la farmàcia no dispo-
sava del medicament en el moment de la dispensació. 
Aquesta situació s’ha donat especialment en aquells 
medicaments de cost elevat. Els problemes detectats per 
aquesta raó no han estat generalitzats sinó que es tracta 
de problemes puntuals en determinades farmàcies sen-
se que s’observi una distribució geogràfica clara.

Amb relació a les queixes, des d’octubre 2013 el Cat-
Salut ha rebut un total de 26 incidències. Pel que fa als 
fàrmacs més comunicats, aquests tampoc segueixen un 
patró clar, però normalment són fàrmacs de cost elevat.
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Per tal de resoldre aquesta situació, el CatSalut, de for-
ma conjunta amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya (CCFC), ha habilitat un procediment de co-
municació que, juntament amb CatSalut Respon, permet 
resoldre cas per cas les incidències dins de la xarxa cata-
lana d’oficines de farmàcia i de forma immediata.

D’altra banda, no es té constància de problemes d’hos-
pitals a l’hora d’accedir als medicaments, ni s’han in-
crementat les peticions de fàrmacs de dispensació am-
bulatòria als hospitals.

Els pagaments pendents a les oficines de farmàcia de 
Catalunya es detallen en l’annex.

Finalment, pel que fa al compromís de regularitzar els 
pagaments a les farmàcies, cal dir que, les decisions de 
la Generalitat de Catalunya en matèria financera estan 
subjectes als condicionants de finançament imposats 
per l’adhesió d’aquesta Administració als mecanismes 
extraordinaris de suport a la liquiditat de les Comuni-
tats autònomes, els quals determinen 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 total nor-
malitat el seus compromisos de pagament, recuperant 
progressivament 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 orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sosteni-
bilitat financera, la qual atorga prioritat absoluta al paga-
ment dels interessos del deute públic, i imposa l’assumpció 
d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, ai-
xí 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 sector públic, que estableix els meca-
nismes per garantir el pagament als proveïdors.

El Govern de la Generalitat manté converses amb el 
sector farmacèutic per intentar normalitzar els paga-
ments a les oficines de farmàcia. Pel que fa als retards 
històrics, en funció de la concreció pel Govern central 
de l’aplicació pràctica del finançament dels dèficits an-
teriors al 2014, s’efectuaran els plans per recuperar els 
pagaments endarrerits.

Barcelona, 16 d’abril 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 les accions dutes a terme amb relació 
a les persones sense sostre el 2013 i les pre
visions per al 2014
Tram. 314-11054/10

Resposta del Govern
Reg. 68291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11054/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació a les persones sen-
se sostre el 2013 i les previsions per al 2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

L’atenció en salut mental a les persones sense sostre és 
una de les accions prioritzades des del conjunt de ser-
veis d’atenció a la salut mental.

L’assignació 2014 preveu la continuïtat dels progra-
mes ja desenvolupats des de fa molts anys, i plenament 
consolidats en el model d’atenció.

Es disposa d’un equip específic de professionals especi-
alitzats i les actuacions, específicament dirigides al col-
lectiu vulnerable de persones en situació d’exclusió soci-
al, comporten el desenvolupament de dos tipus d’accions:

a) Suport i col·laboració als professionals no sanita-
ris que treballen amb aquesta població, com són els 
serveis municipals d’inserció social, els centres de dia 
i centres residencials de l’Ajuntament de Barcelona, i 
d’al tres entitats del tercer sector.

b) Atenció directa de la població afectada, de manera 
coordinada amb els serveis socials especialitzats.

L’equip específic coordina i realitza la funció de gestió 
de casos i coordina l’atenció que reben aquestes perso-
nes, des de qualsevol servei sanitari d’atenció a la salut 
mental, tant si és hospitalari com comunitari i garan-
teix la continuïtat assistencial.

L’atenció es desenvolupa en l’entorn de Barcelona ciu-
tat, en virtut d’un conveni de col·laboració amb l’Ajun-
tament de Barcelona.

Existeix també un dispositiu específic per l’Aeroport 
de Barcelona, on també col·laboren el Departament de 
Benestar Social i l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’evolució dels pacients atesos a 
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Se
grià), els cinc darrers anys
Tram. 314-11055/10

Resposta del Govern
Reg. 68292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11055/10 us 
informo que l’evolució del nombre de pacients atesos a 
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, per localitats 
i comunitats autònomes de procedència es detalla en 
el document adjunt.

Barcelona, 16 d’abril 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 paga extraordinària del personal 
sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 314-11063/10

Resposta del Govern
Reg. 68288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10738/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11066/10 us 
informo del següent:

El veïns i veïnes de Can Rull de Sabadell són atesos 
al serveis d’urgències als que acudeixen, fonamental-
ment el de l’Hospital de Terrassa, el CUAP de Saba-
dell i el de Parc Taulí de Sabadell. A l’any 2013, el 
percentatge d’urgències hospitalàries ateses dels ciuta-
dans de l’ABS Can Rull van ser similars a Parc Taulí i 
a l’Hospital de Terrassa.

Actualment, a través de la història clínica comparti-
da de Catalunya, es comparteixen tots els informes i 
informació clínica rellevant entre els diferents proveï-
dors sanitaris. Així mateix des del CatSalut s’analitza-
rà si actualment hi ha algun problema en la transmis-
sió de la informació entre els centres d’aquest territori 
per tal de solucionar-la.

Pels pacients i pels professionals no és recomanable 
que un pacient sigui simultàniament tractat en dos 
centres especialitzats diferents. Fa uns anys, i en un 
procés informat permanentment a l’Ajuntament i els 
ciutadans, es va promoure la utilització preferent dels 
especialistes de l’Hospital de Terrassa per als ciuta-
dans d’aquest barri. Tot i així, els pacients que eren 
atesos al Parc Taulí per malalties cròniques van poder 
seguir amb el mateix professional i en el mateix cen-
tre. No hi ha hagut en aquests anys problemes assisten-
cials rellevants en relació amb aquest procés.

Tot i així, de ben segur que la generalització en la uti-
lització de la història clínica compartida de Catalunya 
minimitzarà aquestes dificultats i assegurarà la dispo-
nibilitat d’informació clínica actualitzada en qualsevol 
dels nostres centres per a la continuïtat assistencial de 
tots els pacients.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 68269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11067/10 us 
informo del següent:

Els nomenaments de personal estatutari interí de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) s’efectuen en el marc de 
la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc 
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del personal estatutari dels serveis de salut i en el marc 
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic.

Ambdues normatives preveuen en quins supòsits es 
pot nomenar personal interí i en quins supòsits s’ha 
d’acordar el cessament d’aquest personal.

Tal i com preveu la normativa esmentada, el cessa-
ment de la interessada es va produir quan va finalitzar 
la causa que havia donat lloc al seu nomenament. No 
ha existit, per tant, un acomiadament sinó un cessa-
ment derivat d’una causa prevista en el propi nome-
nament de la interessada i en la normativa que regula-
va la seva relació jurídica amb l’ICS.

Els jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa i, entre ells el Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, han declarat de manera reiterada que 
la interinitat no suposa mai permanència en el desen-
volupament de funcions a l’Administració Pública, si-
nó provisionalitat i temporalitat.

El funcionari interí participa de manera temporal en 
la funció pública però no s’incorpora a ella de manera 
definitiva fins que no se li expedeixi un nomenament 
fix després d’haver superat el corresponent procés se-
lectiu d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, 
mèrit i capacitat.

Aquestes són característiques de tot nomenament in-
terí, que no s’han d’assimilar per tant, a precarietat la-
boral sinó que deriven de la pròpia naturalesa de la 
vinculació interina.

Convé destacar que justament amb la finalitat de ga-
rantir l’accés a la funció pública d’acord amb els prin-
cipis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, al llarg 
dels vint anys que aquesta metgessa ha estat vincu-
lada a l’ICS per nomenaments de naturalesa tempo-
ral, s’han publicitat de manera periòdica, pràcticament 
amb caràcter anual, convocatòries de concurs oposi-
ció per cobrir places vacants de personal facultatiu 
d’equips d’atenció primària.

La superació de qualsevol d’aquestes convocatòries 
hagués permès a la interessada obtenir un nomena-
ment estatutari fix.

L’atenció dels usuaris i usuàries del CAP Merinals de 
Sabadell es troba garantida amb els mateixos paràme-
tres de qualitat que existeixen amb anterioritat al ces-
sament de la interessada ja que aquest cessament no ha 
suposat disminució de la plantilla.

En cap cas és intenció de l’ICS prescindir dels serveis 
i de l’experiència d’aquells professionals que hagin de-
mostrat una vàlua provada en el desenvolupament de 
la seva feina i en l’adequada prestació d’uns serveis 
assistencials de qualitat que constitueixen una de les 
finalitats principals d’aquest organisme. Amb aquest 
objectiu, el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació 
en Sanitat, de data 29 de juliol de 2010, regula el sis-

tema de selecció per a nomenament de personal esta-
tutari temporal a l’ICS i contempla, entre d’altres mè-
rits a valorar, l’experiència professional i l’avaluació de 
l’acompliment dels professionals.

En aquest sentit, s’informa que la interessada es troba 
actualment inscrita a la Borsa de Treball de l’ICS i en 
disposició d’accedir a un nou nomenament estatutari 
temporal properament.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals quinze metges 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià), han concursat per traslladarse a 
treballar a l’Aragó
Tram. 314-11213/10

Resposta del Govern
Reg. 68270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-11213/10, 
314-11214/10 i 314-11215/10, us informo del següent:

Els facultatius especialistes de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida que han concursat a les 
convocatòries de mobilitat voluntària per cobrir places 
de personal estatutari de facultatiu especialista d’àrea 
de centres sanitaris a la Comunitat Autònoma d’Aragó 
són 18, dels quals s’ha adjudicat plaça provisionalment 
a 15.

Dels 15 facultatius especialistes als quals se’ls ha ad-
judicat plaça provisionalment, finalment 14 tenen pre-
vist incorporar-se a centres sanitaris aragonesos.

No es preveu afectació als serveis assistencials que 
presta l’hospital atès que ja està contemplada la substi-
tució d’aquests professionals.

En relació amb els motius pels quals aquests faculta-
tius especialistes han participat en aquestes convoca-
tòries de mobilitat voluntària, la Direcció de la Gerèn-
cia Territorial de Lleida ha parlat individualment amb 
cada professional i han manifestat que els motius són 
personals i familiars.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació en els serveis de l’Hospi
tal Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), pel 
fet que quinze metges d’aquest hospital han 
concursat per a prestar serveis a l’Aragó
Tram. 314-11214/10

Resposta del Govern
Reg. 68270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11213/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació en els serveis d’urgènci
es de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Llei
da (Segrià), pel fet que dos metges d’aquest 
servei han concursat per a prestar serveis a 
l’Aragó
Tram. 314-11215/10

Resposta del Govern
Reg. 68270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11213/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68271 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11218/10 us 
informo del següent:

A 31 de desembre de 2013, la mitjana d’espera per ob-
tenir visita amb el metge o metgessa al CAP Rocafon-
da mitjançant la programació remota era de 11,6 dies.

Tot i això, tothom qui té un problema de salut que ne-
cessita ser atès al moment és visitat a través del dispo-
sitiu de demanda immediata del centre.

Cal dir que l’augment del temps d’espera depèn de 
múltiples factors, alguns dels quals són de caràcter or-
ganitzatiu i de gestió de les agendes, ja que sempre es 

fa un determinat nombre de reserves per poder aten-
dre el mateix dia aquells pacients amb simptomatolo-
gia que es presenten directament al centre. A més, en 
aquest període, com a previsió per als dies d’epidèmia 
de la grip, també es va augmentar el nombre d’aques-
tes reserves.

Pel que fa a l’estalvi assolit per la reducció de perso-
nal, de l’Institut Català de la Salut només depenen les 
places de facultatius i d’infermeria, i aquestes no han 
sofert variació en l’últim any, quant a plantilla estruc-
tural, que es xifra en 9,08 metges en personal equi-
valent/any i 12 infermeres en personal equivalent/any.

El gener de 2014, a l’equip del CAP Rocafonda, 2 met-
gesses interines havien de deixar el seu lloc de treball 
per la incorporació dels propietaris titulars de les pla-
ces, sense que en cap moment es produís una dismi-
nució de la plantilla del centre. Cal assenyalar que, 
malgrat tenir la plantilla completa, 4 professionals 
d’aquesta plantilla fan jornada reduïda (2 reduccions 
de jornada i 2 metges de contingent). Aquesta situació 
implica una necessitat de cobertura addicional equiva-
lent a 1,5 facultatius mentre existeixi aquesta condició. 
Durant el 2013, no s’havia fet una cobertura regular 
d’aquestes reduccions de jornada, havent períodes as-
sumits per la resta dels professionals de la plantilla. A 
partir de gener de 2014 s’incorporen 1,5 facultatius al 
CAP Rocafonda, un dels quals és una de les metgesses 
que havia estat interina.

Per tant, la substitució estable de les reduccions de jor-
nada fa que al CAP Rocafonda els professionals mè-
dics actuals siguin 10,5 per a cobrir les 9,08 jornades 
completes necessàries.

La provisió del servei de mediadors i mediadores 
culturals, des de l’any 2006, es va fer a través de dife-
rents associacions sense ànim de lucre que en aquest 
territori depenia de l’associació «Vine amb mi». 
Aquestes associacions rebien subvencions de dife-
rents entitats i també, prèvia sol·licitud i justificació del 
Pla director d’immigració del Departament de Salut. 
L’associació «Vine amb mi» va rebre subvencions fins 
l’any 2010 i no hi ha constància de cap sol·licitud de 
subvenció a partir d’aquesta data.

El mes de gener de 2014, la sortida de les 2 metgesses 
interines de l’equip, pel retorn dels titulars de les pla-
ces, va provocar la percepció de pèrdua de recursos a 
l’equip. En aquell moment es va informar les associa-
cions de veïns i l’Ajuntament que no es disminuïen les 
places del CAP Rocafonda. També es va informar de 
les reduccions de jornada que tenen els professionals 
fixes de la plantilla. En el procés de negociació i con-
verses amb els veïns del CAP Rocafonda i l’Ajunta-
ment de Mataró, es va informar de la decisió d’estabi-
lització permanent de la substitució de les reduccions 
de jornada, mentre existeixin aquestes situacions.

El mes de setembre de 2013 hi va haver entrevistes 
amb l’Ajuntament de Mataró per buscar sortides col-



3 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 329

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 28

laboratives a la supressió del programa de mediació 
intercultural que fins al 2010 havia prestat l’associa-
ció «Vine amb mi», però no es va trobar una solució 
adequada. Cal dir que l’ICS no té contractació pròpia 
de serveis de mediació. Normalment s’han pactat ser-
veis a través de sinèrgies amb altres institucions i/o as-
sociacions sense ànim de lucre dels territoris, que són 
les prestatàries dels programes. En aquest moment, 
mitjançant el Pacte territorial de salut del Maresme, el 
CatSalut ha afavorit que el Programa de mediació del 
Consorci Sanitari del Maresme doni cobertura tam-
bé a la població de les àrees bàsiques que depenen de 
l’Institut Català de la Salut, cosa que s’ha incorporat 
en el conveni interinstitucional.

Barcelona, 8 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 68272 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11224/10 us 
informo del següent:

Actualment el projecte es troba en fase de redacció i la 
licitació de l’execució de l’obra es podrà portar a terme 
a partir de l’any 2015.

Barcelona, 16 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 68273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11275/10 us 
informo del següent:

En relació a la implementació de la recepta electròni-
ca cal assenyalar que la totalitat dels centres d’aten-
ció primària i les oficines de farmàcia de Catalunya es 
troben integrats en el sistema de recepta electrònica. 
A l’annex adjunt es detalla el percentatge de receptes 
prescrites en suport electrònic dispensades i factura-
des el mes de desembre de 2013 i el desplegament de 
la història clínica compartida a gener de 2014.

Barcelona, 16 d’abril 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 el nombre d’usuaris del servei d’ur
gències del CUAP Sant Pere, de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-11276/10

Resposta del Govern
Reg. 68274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do-
nar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-
11276/10 a 314-11283/10 us informo del següent:

Tot i que el servei d’urgències diürn del CUAP Sant 
Pere de Reus continua obert, s’ha produït una reorde-
nació dels equips, que ha implicat un increment de la 
mitjana de visites en cada una de les ABS de Reus: 
quatre més per setmana i per professional. Això no ha 
suposat un impacte significatiu tenint en compte que 
els professionals d’aquests equips estan per sota de la 
mitjana de Catalunya (els contingents de Reus són del 
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voltant de 1.330 usuaris/professional i la mitjana de 
Catalunya és de 1.500 usuaris/professional)

L’any 2014 es continuarà amb el mateix servei i no es-
tà previst el seu tancament. La valoració del procés ha 
estat positiva donat que s’han optimitzat els recursos 
existents al territori.

La informació sobre l’evolució de l’activitat i el cost 
econòmic dels professionals s’adjunta en l’annex.

Barcelona, 16 d’abril 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’estalvi econòmic derivat de la re
ducció de personal del CUAP Sant Pere, de 
Reus (Baix Camp), durant el juny del 2013
Tram. 314-11277/10

Resposta del Govern
Reg. 68274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11276/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població assignada i la plantilla 
equivalent en les àrees bàsiques de salut de 
Mataró (Maresme) del 2003 ençà
Tram. 314-11290/10

Resposta del Govern
Reg. 68275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11290/10 i la 
314-11291/10 us informo del següent:

L’Institut Català de la Salut està duent a terme un 
procés de reordenació dels equips d’atenció primà-
ria de l’àrea Metropolitana Nord que integra les co-
marques del Maresme, el Vallès Oriental i Occi-
dental, així com els municipis de Badalona, Santa 
Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs (Barce-
lonès).

Aquesta actuació té per objectiu simplificar les es-
tructures directives dels equips d’atenció primària de 
l’ICS, la qual cosa comporta que, en alguns casos, una 
mateixa persona pugui assumir la direcció de dos o 
tres equips mentre que fins ara cada equip tenia un 
responsable.

Aquest projecte pretén millorar la coordinació dels 
dispositius assistencials i la qualitat del servei que 
s’ofereix a la ciutadania. Això implica necessàriament 
el moviment intern dels professionals que temporal-
ment han ocupat càrrecs de gestió i que es reincorpo-
ren a les places assistencials de què són titulars per 
concurs oposició.

En concret, al CAP Rocafonda de Mataró dues pla-
ces ocupades de manera interina han estat cobertes 
pels seus titulars. Aquesta situació va ser comuni-
cada a les associacions de veïns i a l’Ajuntament de 
Mataró, amb els quals l’ICS manté contacte perma-
nent. En aquest sentit, l’ICS i el CatSalut es van 
reunir el passat 22 de gener de 2014 amb la Federa-
ció d’Associacions Veïnals de Mataró i es van adop-
tar una sèrie de compromisos. Els dos professio-
nals del CAP Rocafonda afectats per aquest procés 
segueixen prestant serveis a la institució, un d’ells 
als mateix CAP i l’altre al CAP La Riera. Tanmateix 
dues places estan supeditades al concurs de trasllat 
de Metge de Família d’Atenció Primària que està pre-
vist al tercer trimestre de 2014 i a futurs concursos 
de provisió de places de Medicina de Família d’Aten-
ció Primària.

Finalment, les dades relatives a població assignada 
a les ABS de Mataró es detallen en el quadre se-
güent: 

ABS 2010 2011 2012 2013

Mataró 1 17.900 17.821 18.042 18.009
Mataró 2 15.077 15.095 15.140 15.327
Mataró 3 18.830 18.593 18.597 18.188
Mataró 4 21.174 20.855 20.883 20.995
Mataró 5 21.215 20.843 20.844 20.698
Mataró 6 16.580 16.298 16.201 16.026
Mataró 7 16.271 16.046 16.027 15.699

A aquesta ciutat hi ha 7 ABS gestionades per dues en-
titats proveïdores de serveis sanitaris: el Consorci Sa-
nitari del Maresme, que gestiona les ABS Mataró 2 i 
Mataró 4 i l’Institut Català de la Salut, que gestiona les 
ABS Mataró 1, Mataró 3, Mataró 5, Mataró 6 i Mata-
ró 7. La gestió dels recursos humans, en tots els seus 
aspectes, és competència de cadascuna de les entitats 
proveïdores, en l’àmbit de la seva autonomia de ges-
tió, motiu pel qual els sistemes d’informació del Servei 
Català de la Salut no contemplen el seguiment de les 
dades que se sol·liciten.

Barcelona, 30 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 68275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11290/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11434/10 us 
informo del següent:

Durant els darrers anys, des del Departament de Sa-
lut es van detectar vendes irregulars de grans quanti-
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tats de medicaments focalitzades en poques farmàcies 
(anys 2010-2012). D’acord amb la Llei 29/2006, de 26 
de juliol de garanties i ús racional dels medicaments i 
productes sanitaris aquesta infracció es tipifica com a 
molt greu amb sancions que poden anar entre 90.001 
euros a 1.000.000. d’euros. Un cop es van deixar in-
operants aquestes oficines de farmàcia (finals 2012), 
l’activitat va canviar cap a vendes irregulars de peti-
tes quantitats de determinats medicaments sense re-
cepta o amb receptes falses, en un nombre més elevat 
de farmàcies. Es sospita que la gran majoria d’aquests 
medicaments poden haver anat cap a l’exportació. En 
aquests casos la infracció es tipifica com a greu i li 
correspon una sanció que oscil·la entre 3.005,07 euros i 
15.025,30 euros. L’actuació inspectora ha donat lloc a:

– 2010: S’expedienten 8 oficines de farmàcia. Les san-
cions van dels 30.000 als 90.000 €.

– 2011: S’expedienten 5 oficines de farmàcia. Les san-
cions van dels 30.000 als 90.000 €.

– 2012: S’expedienten 3 oficines de farmàcia. Les san-
cions van dels 90.000 als 150.000 €.

– 2013: S’expedienten 25 oficines de farmàcia. Les san-
cions van dels 3.006 als 4.500 €.

Els medicaments que habitualment estan sotmesos a 
aquesta pràctica són els que disposen d’una autoritza-
ció de comercialització a l’Estat Espanyol i també en 
altres països de la Unió Europea amb un preu a l’Es-
tat Espanyol significativament més baix que el preu 
a què es comercialitzen en aquells països. Essencial-
ment, els països de destí d’aquests medicaments són: 
Holanda, Regne Unit, Suècia, Dinamarca, Noruega o 
Alemanya.

Aquesta pràctica ha afectat a un nombre significatiu de 
medicaments, els quals es relacionen a l’annex, i abas-
ten diferents tipus de medicaments com són: immu-
nosupressors, antiasmàtics, antihipertensius, antiepi-
lèptics, antipsicòtics, antitrombòtics, etc.

El Departament de Salut considera que es tracta de 
xarxes organitzades de distribució de medicaments 
amb finalitats especulatives. Per la pràctica que s’ha 
observat en les actuacions inspectores que s’han dut a 
terme des del Departament de Salut tant a oficines de 
farmàcia com a magatzems de distribució de medica-
ments, així com també a partir de la informació que 
s’intercanvia entre les autoritats sanitàries de les dife-
rents comunitats autònomes i l’Agència Espanyola de 
Medicaments i Productes Sanitaris en aquesta matè-
ria, es pot deduir que es tracta de xarxes organitzades 
que operen a nivell de tot l’Estat espanyol per tal d’ob-
tenir aquests medicaments de les oficines de farmà-
cia, que després es gestionen a través de magatzems 
de distribució que s’han constituït ad hoc amb aquesta 
finalitat.

Per realitzar les investigacions i inspeccions el Depar-
tament de Salut compta amb la Direcció General d’Or-

denació i Regulació Sanitàries (DGORS) que disposa 
d’un equip d’inspectors que duen a terme inspeccions 
a oficines de farmàcia i magatzems majoristes de dis-
tribució de medicaments de Catalunya quan es té co-
neixement que es podrien estar duent a terme aquestes 
pràctiques.

Actualment també es disposa d’un sistema de segui-
ment mensual de la distribució i venda d’alguns d’a-
quests medicaments que poden ser objecte de comerç 
paral·lel mitjançant el qual es poden detectar oficines 
de farmàcia que hagin comprat un nombre anormal-
ment elevat d’unitats. Quan es detecta una situació 
d’aquestes es du a terme una inspecció per tal de de-
terminar el destí que s’ha donat a aquestes unitats i 
prendre les mesures corresponents en el cas que es de-
tecti alguna irregularitat.

A part de les mesures de control exposades, des de la 
DGORS s’han mantingut contactes amb representats 
dels diferents agents de la cadena de fabricació, distri-
bució i venda de medicaments a Catalunya, és a dir, la 
indústria farmacèutica, la distribució i els col·legis de 
farmacèutics per tal d’analitzar la situació i determinar 
aquelles actuacions que cadascun d’aquests agents pot 
dur a terme per prevenir i evitar aquestes pràctiques. 
Així mateix, en breu des de la DGORS es constitui-
rà una mesa de treball amb la participació d’aquests 
agents i del CatSalut, per posar en comú aquestes actu-
acions i coordinar el seu operatiu.

Finalment dir que, per garantir l’accés als medica-
ments, el CatSalut de forma conjunta amb el Consell 
de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) ha 
habilitat un procediment de comunicació que, junta-
ment amb CatSalut Respon, permet resoldre cas per 
cas les incidències dins la xarxa d’oficines de farmà-
cia i de forma immediata. Els problemes detectats no 
han estat generalitzats sinó que es tracta de problemes 
puntuals en determinades farmàcies.

Barcelona, 8 de maig 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 el contracte, les retribucions i les fun
cions d’un assessor del conseller de Salut
Tram. 314-11435/10

Resposta del Govern
Reg. 68277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-11435/10 a 
314-11439/10 us informo del següent:

El Dr. Craven-Bartle és metge especialista de contin-
gent i zona de l’ICS des del dia 2 de maig de 1977 
quan va ser nomenat metge radiòleg amb caràcter de-
finitiu, després del corresponent concurs oposició. A 
més, el desembre de 1982 va guanyar la més alta acre-
ditació europea en l’especialitat, el Diploma de la Eu-
ropean Association of Radiology. Els nomenaments 
com a personal funcionari o estatutari no tenen da-
ta de finalització prevista, és a dir, són fixos i inde-
finits. La retribució, d’acord amb la legislació vigent, 
és la corresponent en funció del nombre d’assegurats. 
Les funcions del seu nomenament són les pròpies de 
l’exercici de l’especialitat de facultatiu i té el règim 
de dedicació propi de la seva condició de facultatiu es-
pecialista de contingent i zona. L’ICS no ha signat cap 
contracte amb el Dr. Craven-Bartle per exercir com a 
assessor del conseller de Salut.

L’any 1988, se li va concedir una comissió de serveis als 
serveis centrals de l’ICS per desenvolupar funcions al 
Programa d’Alta Tecnologia i, l’any 2001, se li va con-
cedir una comissió de serveis a l’Institut Català d’On-
cologia. En cap cas aquestes comissions de serveis eren 
per exercir com a assessor del conseller de Salut.

Des de l’1 de febrer de 1976 manté també una vincula-
ció de caràcter laboral amb l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, on el Dr. Craven-Bartle no té cap càrrec ni 
cap funció en la direcció i gestió executiva de l’Hospi-
tal, ni cap càrrec pel qual representi a l’Hospital. Ac-
tualment és el president del Consell Directiu de Cos 
Facultatiu, elegit pels seus companys segons el regla-
ment intern dels facultatius del centre. És un càrrec al 
que va accedir per primera vegada l’abril del 2006 i, 
per reelecció, l’abril del 2012. La dedicació a aquest 
càrrec és la que correspon a les funcions representati-
ves especificades en el Reglament, en tot cas compa-
tibles amb les altres que li són encomanades. Aquest 
càrrec no suposa la signatura de cap contracte i no su-
posa cap mena de retribució.

Barcelona, 5 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació del director del Ser
vei de Radioteràpia de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona, per a una pla
ça de contingent com a radiòleg adscrita al 
CAP La Torrassa, de l’Hospitalet de Llobre
gat (Barcelonès)
Tram. 314-11436/10

Resposta del Govern
Reg. 68277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11435/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11435/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11435/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat del càrrec d’assessor 
del conseller de Salut amb la de treballador 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 314-11439/10

Resposta del Govern
Reg. 68277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11435/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis i temptatives de 
suïcidi de gais, lesbianes, transsexuals i bi
sexuals
Tram. 314-11441/10

Resposta del Govern
Reg. 68279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11451/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos detectats de li
poatròfia muscular en el període 20092013
Tram. 314-11442/10

Resposta del Govern
Reg. 68278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11442/10 us 
informo del següent:

Arran de la presentació d’un brot a la ciutat de Bar-
celona al febrer del 2007, es va plantejar la necessitat 
de disposar d’un protocol d’actuació a l’àmbit laboral 
que inclogués pautes d’actuació per a les empreses i 
els professionals dels serveis de prevenció i mútues de 
treball davant l’aparició de casos sospitosos d’aquesta 
patologia entre els treballadors. El protocol va ser edi-
tat l’any 2009 i ha estat pioner a nivell mundial. Des 
de llavors es va implementar amb el suport de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya i amb la coordinació 
de les entitats municipalistes i tots els departaments 
implicats. Aquest protocol proporciona unes directrius 

a les empreses i als Serveis de Prevenció, tant propis 
com aliens, per a la prevenció i gestió de la lipoatrò-
fia semicircular als centres de treball. En ell s’inclo-
uen les actuacions a portar a terme tant pels metges 
del treball de les Unitats Bàsiques de Salut (UBS) com 
pels tècnics de prevenció. Entre les accions a dur a ter-
me per les UBS, un cop detectats i explorats els pos-
sibles casos, s’inclou fer el seguiment de les persones 
afectades i de l’evolució de la lesió en relació als can-
vis realitzats en el lloc de treball i el canvi d’hàbits de 
treball del treballador, la qual cosa és essencial per a 
poder establir l’efectivitat de les mesures adoptades.

Les dades en relació amb els casos i brots de lipoatrò-
fia semicircular procedeixen del registre de casos noti-
ficats com a sospita des dels equips d’atenció Primària 
a la Xarxa d’Unitats de Salut Laboral i dels brots no-
tificats a les Unitats de Vigilància Epidemiològica de 
l’ASPCAT.

En l’annex es recull l’evolució dels casos registrats per 
les unitats de salut laboral del territori.

Barcelona, 30 d’abril 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 dels suïcidis en el període 
20032013
Tram. 314-11451/10

Resposta del Govern
Reg. 68279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries de la 314-
11451/10 a la 314-11455/10 i 314-11441/10 us informo 
del següent:

El Departament de Salut promou, des de l’any 2005, la 
participació de Catalunya en l’Aliança Europea con-
tra la Depressió, proposada per la Lliga Europea contra 
la Depressió (European Alliance Against Depression / 
EAAD), xarxa internacional d’experts comprome-
sos amb els pacients que pateixen depressió i que té 
per objectiu promoure l’atenció o la cura dels paci-
ents afectats i la prevenció de la conducta suïcida, amb 
el desenvolupament d’intervencions comunitàries. 
Aquest programa desenvolupa un seguit d’estratègies i 
programes d’intervenció contra la depressió i el risc de 
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suïcidi, amb un enfocament global i d’atenció integral 
que va des de la prevenció primària fins a la prevenció 
terciària.

Des del 2006 s’estan desenvolupat dues experiències 
pilot: la primera a Barcelona, al Districte de la Dre-
ta de l’Eixample, amb la col·laboració de l’Hospital de 
Sant Pau i el Centre de Psicoteràpia de Barcelona, que 
gestiona els serveis comunitaris del territori. La sego-
na experiència té lloc a Sabadell, amb la col·laboració 
de l’Hospital Parc Taulí i atén el Vallès Occidental est.

En el disseny d’aquestes experiències pilot es van pre-
veure els mecanismes d’avaluació, en base a una doble 
metodologia:

– Una anàlisi longitudinal de disseny pre-post, amb 
l’estudi de l’evolució de les dades abans i després de la 
posada en marxa del programa.

– Un disseny transversal de cas-control, mitjançant la 
comparació de resultats dels territoris d’intervenció 
amb uns altres comparables per les característiques de 
la població. En el cas de l’Hospital de Sant Pau es va 
comparar la població atesa de la Dreta de l’Eixample 
amb la del districte de Gràcia. En el cas de l’Hospital 
de Sabadell es va utilitzar com a grup control la pobla-
ció atesa als hospitals de Terrassa.

Els resultats obtinguts amb l’avaluació són similars en 
ambdós casos. Les dades més rellevants són:

– Augment de la supervivència de la població en risc. 
Disminució dels reintents i augment del temps entre 
ells

– Augment de les consultes explícites per ideació suï-
cida, aspecte que facilita la intervenció precoç

– Disminució dels ingressos hospitalaris per aquesta 
causa

– Disminució de la mortalitat per suïcidi

D’acord amb les recomanacions de l’OMS, recollides 
també en el Pla d’acció de la regió europea per als pro-
pers anys, el Departament de Salut ha prioritzat la pre-
venció del suïcidi. Les polítiques definides en el Pla 
de Salut de Catalunya 2011-2015 tenen com a objectiu 
disminuir la mortalitat, augmentar la supervivència de 
la població atesa per conducta suïcida i prevenir la re-
petició de temptatives autolítiques en els pacients d’alt 
risc. Per aquests motius, el Departament de Salut ha 
previst implantar durant el període 2014-2015 el Codi 
Risc de Suïcidi (CRS).

Aquest projecte inclou un conjunt protocol·litzat d’ac-
tuacions assistencials i preventives adreçades a per-
sones que presenten un risc important, ja sigui amb 
motiu d’una temptativa o per la detecció d’una idea-
ció greu. Implicarà la necessitat d’activar recursos de 
manera urgent i, posteriorment, també requerirà una 
continuïtat assistencial proactiva des dels serveis as-
sistencials.

La bibliografia disposa de nombrosos estudis sobre 
temptatives autolítiques, fets amb motiu de treballs 
puntuals i que corresponen a dades locals. No hi ha en 
l’actualitat cap treball d’àmbit nacional.

Una part important del Codi Risc Suïcidi és la im-
plantació d’un sistema de registre sanitari dels casos 
atesos. Fins a l’actualitat no existeix cap registre siste-
màtic que reculli els intents de suïcidi a Catalunya ni, 
certament, en cap país europeu. La creació d’aquest 
registre sanitari permetrà, també, avaluar l’efectivitat 
de les mesures assistencials implantades per reduir-ne 
les repeticions i millorar la supervivència de les per-
sones en risc.

No obstant, aquest registre no es podrà unificar ni cre-
uar amb les dades de suïcidis consumats, atesa la regu-
lació legal vigent sobre el secret estadístic i la impos-
sibilitat de recollir dades individualitzades provinents 
del registre de mortalitat de Catalunya (Llei 23/1998, 
de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya).

El Departament de Salut ha prioritzat la implantació 
del Codi Risc suïcidi amb el següent calendari:

– 1a. fase: 2014 (40% de la població catalana): Vallès 
Occidental - Est, Barcelona Ciutat, Regions Sanitàries 
de Lleida i Camp de Tarragona.

– 2a. fase (implantació progressiva) finals 2014-2015: 
la resta de Catalunya

Pel que fa al nombre de temptatives de suïcidi de per-
sones gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, cal dir 
que la font de dades per analitzar la mortalitat per suï-
cidi és el Registre de Mortalitat de Catalunya, el qual 
únicament mostra una declaració numèrica agregada 
que distingeix edat, gènere i municipi de residència 
declarat per mitjà de l’empadronament de les perso-
nes difuntes.

Tal com s’ha dit anteriorment les dades del registre de 
mortalitat estan sotmeses a la regulació legal vigent 
sobre el secret estadístic i per això no es disposa de da-
des personalitzades que identifiquin característiques 
individuals de les persones afectades.

En l’annex s’adjunta l’evolució dels suïcidis a Catalu-
nya des del 2003 fins el 2013, així com les temptatives 
de suïcidis i suïcidis consumats els darrers anys.

Barcelona, 5 de maig 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 el programa de prevenció del suïcidi
Tram. 314-11452/10

Resposta del Govern
Reg. 68279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11451/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels suïcidis i les temptati
ves de suïcidi en el període 20032013
Tram. 314-11453/10

Resposta del Govern
Reg. 68279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11451/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11451/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11451/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11521/10 us 
informo del següent:

Atesos els canvis en els escenaris demogràfics tin-
guts en compte l’any 2008, les estratègies coordina-
des i integrades d’atenció a la cronicitat, les estratè-
gies per millorar la capacitat resolutiva de l’atenció 
primària, el desenvolupament i la implantació d’al-
ternatives a l’hospitalització convencional, es fa ne-
cessària la redefinició dels criteris de planificació sa-
nitària. En aquest sentit, el mapa de serveis sanitaris 
de la comarca del Baix Llobregat està ara per ara en 
procés de revisió.

Barcelona, 30 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre l’execució de les obres del centre 
d’atenció primària de Can Llong, a Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11560/10

Resposta del Govern
Reg. 68251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11560/10 us 
informo del següent:

El projecte del CAP de Can Llong ha estat finalit-
zat. Malgrat les previsions inicials d’executar aques-
ta actuació a través d’un conveni amb l’Ajuntament 
de Sabadell, l’any 2011 la Direcció del CatSalut va 
comunicar a l’ajuntament el desistiment a la via del 
conveni.

El desenvolupament d’aquesta actuació està previst en 
el pla d’inversions del CatSalut, tot i que no podrà te-
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nir lloc en el present exercici, atesa la situació econò-
mica actual.

Barcelona, 30 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei d’urgències de l’Hospital Uni
versitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-11561/10

Resposta del Govern
Reg. 68252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-11561/10 a 
314-11563/10 us informo del següent:

El nombre de pacients urgents atesos a l’Hospital de 
Bellvitge a principis de l’any ha estat superior a la mit-
jana anual. Tot i així, l’afluència ha estat similar a la 
d’altres anys durant els mesos d’hivern, coincidint 
amb l’epidèmia de grip. Com cada any, la majoria de 
pacients atesos aquests dies són persones d’edat avan-
çada amb malalties cròniques, respiratòries o cardía-
ques, que desenvolupen complicacions.

Des de l’inici d’hivern s’han incrementat els punts 
d’assistència a les unitats d’urgències (12 punts d’ob-
servació) i habilitat més llits d’hospitalització (24 llits 
a la Unitat de Curta Estada d’Urgències, 12 llits per a 
pacients amb reaguditzacions respiratòries, sent 4 
d’aquestes per a cures intermitges, i 8 llits de prein-
grés) per facilitar el drenatge de pacients d’urgències 
que han de ser ingressats.

Des del CatSalut també s’han incrementat les opcions 
per derivar alguns pacients a altres centres sociosani-
taris, amb els quals existeix conveni, per tal de drenar 
l’hospital.

Tot això ha permès que l’Hospital Universitari de 
Bellvitge funcioni amb normalitat.

La derivació de pacients des del Servei d’Urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge a altres hospitals 
propers pot ser a causa de diversos motius, entre ells, 
la derivació prèvia des d’un centre del territori per re-
alitzar proves complementàries i/o valoració per part 
de les especialitats en les quals l’atenció continuada 
del territori es concentra en l’Hospital Universitari de 
Bellvitge (per exemple, urologia, otorinolaringologia, 
angiologia i cirurgia vascular, neurocirurgia, etc.). Un 

cop feta la prova i/o valoració, el pacient és derivat al 
centre d’origen.

En els últims dos anys (2012-2013) l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge ha atès una mitjana de 255 pacients/
dia, amb pics puntuals que poden arribar als 310 pa-
cients/dia.

En el document annex es detallen els punts d’assistèn-
cia al Servei d’Urgències, les derivacions de pacients 
des del Servei d’Urgències a altres hospitals i la mit-
jana de pacients que des d’altres hospitals propers són 
derivats al Servei d’Urgències de l’hospital durant els 
dos primers mesos del 2014.

Finalment dir que, pel que fa al nou edifici, hores d’ara 
s’està efectuant la contractació dels equipaments del 
servei d’urgències. El seu subministrament està previst 
que s’efectuï al llarg del segon semestre d’enguany i 
es preveu que es posi en funcionament d’una manera 
gradual. Actualment s’estan efectuant les darreres pro-
ves de les instal·lacions, preceptives abans de l’inici del 
procés de posada en funcionament, el qual està pro-
gramat per al darrer trimestre d’aquest any.

Barcelona, 30 d’abril 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 derivació de pacients entre els ser
veis d’urgències de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar
celonès), i dels hospitals propers
Tram. 314-11562/10

Resposta del Govern
Reg. 68252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11561/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament del nou 
edifici de l’Hospital Universitari de Bellvitge, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-11563/10

Resposta del Govern
Reg. 68252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11561/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències per al Siscat de la 
Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 314-11565/10

Resposta del Govern
Reg. 68253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11565/10 us 
informo del següent:

La Generalitat de Catalunya ha interposat recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei 27/2013, de 27 de de-
sembre, de racionalització i sostenibilitat de l’admi-
nistració local (LRSAL). Paral·lelament està analitzant 
l’impacte i marge interpretatiu dels diferents àmbits 
d’afectació, anàlisi que compartirà amb el món lo-
cal per tal de treballar conjuntament els processos de 
transició.

Pel que fa a l’afectació de la Llei 27/2013 al SISCAT, 
el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sa-
nitari integral d’utilització pública de Catalunya (SIS-
CAT) estableix que està configurat pels centres, ser-
veis i establiments sanitaris següents:

a) Els gestionats per l’Institut Català de la Salut.

b) Els gestionats per les entitats de naturalesa o titula-
ritat pública que, de conformitat amb els requisits que 
estableix l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octu-
bre, de contractes del sector públic, tinguin la conside-
ració de mitjans propis de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i ens que en depenen.

c) Els gestionats per entitats de naturalesa o titularitat 
pública diferents de les incloses en la lletra b.

d) Els de titularitat privada els serveis dels quals si-
guin necessaris per implementar les previsions del Pla 
de salut de Catalunya i així ho sol·licitin.

La Llei 27/2013 podria donar lloc a determinats canvis 
en l’adscripció i la titularitat de les entitats afectades 
per la LRSAL. No obstant, això no suposarà cap mo-
dificació en els centres que integren el SISCAT i que 
acompleixen els requeriments bàsics per a ser-ho.

El que sí pot resultar afectat són els procediments d’in-
tegració, ja que aquests són diferents en funció de les 
diferents circumstàncies dels titulars dels centres.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes per al port de 
Portbou (Alt Empordà)
Tram. 314-11946/10

Resposta del Govern
Reg. 68179 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11946/10 us 
informo del següent:

El Port de Portbou està gestionat per un Consorci pú-
blic format per la Generalitat en un 50%, l’Ajuntament 
en un 30%, i el Club Nàutic en un 20%.

La Junta Directiva del Consorci va aprovar l’any 2012 
el Pla de Viabilitat per tal de retornar a l’entitat l’equi-
libri econòmic i financer i garantir la seva sostenibili-
tat futura.

Actualment el Consorci Port de Portbou està aplicant 
el Pla esmentat. A banda de la pujada de les tarifes 
als titulars de cessions de drets d’ús sobre amarratges, 
aquest també preveu una racionalització de la despesa 
de personal del capítol 1, així com l’ajust de diverses 
partides de despeses corrents de béns i serveis del ca-
pítol 2.

L’aplicació del pla de viabilitat ha permès redreçar la 
situació i el Consorci ha tornat a generar un superàvit 
de l’explotació corrent, que permet eixugar el deute. 

2012 2013

215.334,55 € 166.575,99 €
Romanent Romanent 

Cal esperar tot l’exercici 2014 d’aplicació del Pla per 
poder finalitzar l’amortització dels deutes pendents a 
curt termini, la compensació de quotes CUP, i les des-
peses de reestructuració de la plantilla per a assolir un 
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equilibri econòmicofinancer que permeti planificar 
noves inversions, amb els possibles romanents d’exer-
cicis futurs.

Barcelona, 12 de maig de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de metges resi
dents del 2003 ençà
Tram. 314-11947/10

Resposta del Govern
Reg. 68254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-11947/10 i 
314-11948/10 us informo del següent:

En l’annex s’adjunten les dades corresponents al nom-
bre de MIR per centres i unitats docents dels anys 
2010 a 2013.

En relació a les retribucions dels MIR, en l’annex s’ad-
junten les retribucions dels MIR dependents de l’ICS. 
Els MIR que depenen d’altres centres sanitaris do-
cents de Catalunya consten en els convenis col·lectius 
que resultin aplicables en cada cas.

Barcelona, 5 de maig 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 del salari dels metges in
terns residents del 2003 ençà
Tram. 314-11948/10

Resposta del Govern
Reg. 68254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11947/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobre
gat (Baix Llobregat)
Tram. 314-11951/10

Resposta del Govern
Reg. 68255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11951/10 us 
informo del següent:

El Pla funcional del centre d’atenció primària El Pla ja 
ha estat redactat i contempla ubicar en l’ampliació del 
centre el servei de diagnòstic per la imatge actualment 
ubicat al CAP Rambla del mateix municipi i el servei 
de centre de salut mental d’adults actualment ubicat al 
recinte Pins d’Or també del mateix municipi. El servei 
d’urgències actualment ubicat al CAP El Pla continu-
arà al mateix centre amb els mateixos horaris que en 
l’actualitat.

Hores d’ara, l’actuació d’ampliació del CAP El Pla es 
troba en fase de redacció del seu projecte bàsic i es tre-
balla per tal de poder disposar del projecte executiu al 
llarg d’aquest any 2014.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el CAP La Rambla, de Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-11952/10

Resposta del Govern
Reg. 68256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11952/10 us 
informo del següent:

El CAP Rambla de Sant Feliu és un centre sanitari on 
s’ubiquen els serveis propis de l’equip d’atenció primà-
ria Sant Feliu de Llobregat 2 - Rambla, el servei de 
rehabilitació ambulatòria, el servei d’atenció a la salut 
sexual i reproductiva i el servei de diagnòstic per la 
imatge, tots ells gestionats per l’ICS i els serveis d’es-
pecialitats integrats en la gestió de l’Hospital Moisès 
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Broggi de Sant Joan Despí gestionat pel Consorci Sa-
nitari Integral.

Alguns dels serveis existents en aquest centre neces-
siten la millora dels seus espais i equipaments. En 
aquest sentit, la futura ampliació del CAP El Pla del ma-
teix municipi permetrà el trasllat i actualització del 
servei de diagnòstic per la imatge actualment ubicat al 
CAP Rambla. Aquest trasllat, permetrà disposar d’es-
pais per tal de millorar la funcionalitat de la resta de 
serveis que continuaran al centre.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei d’odontologia als centres 
d’atenció primària de Lloret de Mar (Selva)
Tram. 314-11956/10

Resposta del Govern
Reg. 68257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11956/10 us 
informo del següent:

L’ABS Lloret de Mar està gestionada, des de la seva 
obertura el dia 21 de març de 1994, per la Corporació 
de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), que en va 
renovar la concessió el dia 1 de juny de 2011 (DOGC 
6008 de 8 de novembre de 2011).

Des del dia 7 de gener de 2014 a l’ABS Lloret de Mar es 
presten serveis d’odontologia complementaris als pres-
tats per compte del CatSalut i també serveis d’odonto-
logia en general a pacients privats d’acord amb la Re-
solució del director del CatSalut de 18 de juny de 2013 
que autoritza aquesta pràctica tant al CAP Lloret-Cen-
tre com al CAP Dr. F. Benito (el Rieral) i en fixa les 
condicions.

Aquests serveis es realitzen mitjançant un contracte 
amb una empresa aliena com a resultat d’un procedi-
ment públic amb publicitat i concurrència.

Durant la visita, també als pacients per compte del 
CatSalut, es realitza un diagnòstic dental complert i 
s’indiquen les actuacions recomanables en cada cas. Si 
alguna d’aquestes actuacions no està inclosa en la car-
tera de serveis del CatSalut, s’informa el pacient que 
pot seguir el tractament recomanat amb els mateixos 
professionals, fora del sistema públic, però en les ma-
teixes dependències.

Cal dir que, en cap cas es tracta d’actuacions que po-
drien ser prestades per compte del CatSalut.

D’altra banda, en les dependències de la CSMS, a part 
de l’empresa d’odontologia, es realitzen altres activi-
tats no finançades pel Catsalut, les de la pròpia CSMS, 
Qdiagnosis (ressonàncies nuclears magnètiques) i el 
Laboratori de Referència de Catalunya.

Finalment pel que fa als ingressos obtinguts l’any 2013 
per aquest concepte, tenint en compte que es tracta 
d’una nova activitat, hores d’ara no es pot fer una valo-
ració quantitativa. Els ingressos que rep la Corporació 
per les activitats no finançades pel CatSalut són comp-
tabilitzats com a ingressos generals de la Institució.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 68258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12005/10, us 
adjunto en l’annex els llocs de procedència de les ur-
gències ateses a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Barcelona, 6 de maig 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 el funcionament del Servei de Medici
na Intensiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12023/10

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12023/10 
a 314-12032/10 us informo del següent:

En els darrers tres anys el funcionament del Servei de 
Medicina Intensiva (SMI) de l’Hospital Universitari 
Vall d’Hebron (HUVH) ha estat correcte des del punt 
de vista assistencial i docent. L’activitat científica i de 
recerca s’ha incrementat notablement.

Des del punt de vista assistencial, la pràctica clínica 
és d’alta qualitat en l’atenció als pacients crítics proce-
dents de diferents especialitats. Per donar aquest ser-
vei, el SMI disposa de 32 llits i 40 facultatius, que han 
desenvolupat les activitats previstes qualitativament i 
quantitativa. L’avaluació dels acords de gestió i de la 
direcció per objectius del SMI han estat per sobre de 
la mitjana de l’hospital. Durant el període 2010-2013 
el nombre d’altes s’ha incrementat, l’estada mitjana 
s’ha reduït i l’ocupació ha estat pràcticament total.

Pel que fa a la qualitat assistencial hi ha tres indica-
dors bàsics: pneumònia/ventilació mecànica, bacteriè-
mia i infecció urinària en sondats. En aquest sentit els 
resultats assolits pel SMI en els darrers anys milloren 
els objectius plantejats pel Departament de Salut.

Quant a la qualitat percebuda pel pacient, cal dir que 
quantitativament les queixes i reclamacions són míni-
mes en relació amb l’hospital en el seu conjunt i tenint 
en compte el nombre d’altes anuals el percentatge de 
reclamacions i queixes és molt baix.

En relació amb les reclamacions dels facultatius del 
SMI de l’HUVH, la cronologia del procés es detalla en 
l’annex. En aquests moments s’està en la fase d’imple-
mentació de les mesures de millora del funcionament 
del servei proposades per la Direcció que han estat ac-
ceptades pels facultatius.

Quant als canvis organitzatius dels darrers tres anys, 
cal dir que s’han implementat de forma justificada i 
vetllant sempre pels interessos generals del SMI, amb 
la voluntat de millorar l’atenció als pacients i als seus 
familiars, i de tractar de pal·liar les disfuncions que 
s’han anat presentant. Això ha contribuït a que durant 
l’any 2013 respecte del 2012 el SMI hagi donat una 
resposta satisfactòria a la demanda assistencial, amb 
un increment del 36,1% dels ingressos urgents, un in-
crement del 13,8% dels ingressos totals i una dismi-

nució de l’estada mitjana intra-hospitalària del 15,35% 
(de 11,13 a 9,42 dies).

Pel que fa a l’evolució del nombre de facultatius es-
tructurals, durant el període de 2010 al 2014 ha min-
vat en 2 facultatius, passant de 35 a 33 professionals. 
Les baixes durant aquest període van ser 7: el cap de 
servei per jubilació, 2 caps de secció (un per jubila-
ció i l’altre per aconseguir una plaça de cap de servei 
en un altre centre) i 4 adjunts (3 per jubilació i un per 
aconseguir plaça de cap de secció en un altre centre). 
La política general de l’hospital de cobertures per ju-
bilacions i baixes és de 2 per 1. En el cas del SMI les 7 
baixes es varen cobrir amb 5 contractes: la substitució 
del cap de servei i 4 de metges adjunts.

Quant a les promocions, en aquest període 2010-2013 
s’ha produït la incorporació i promoció de la plantilla 
de 3 dones (cap de servei en un altre centre, metgessa 
adjunta interina i metgessa eventual) i 4 homes (cap 
de secció en un altre centre, metge adjunt estatutari i 
2 metges adjunts interins). Pel que fa a les incorporaci-
ons i promocions de residents com a metges adjunts de 
guàrdies, 5 han estat dones i 2 homes.

Finalment, els grups de treball del SMI, les activitats 
realitzades en el marc del programa de formació conti-
nuada, l’evolució en el nombre d’investigadors, les ac-
tivitats en congressos i reunions científiques, així com 
els criteris per a la participació es detallen en l’annex.

Barcelona, 5 de maig 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 les reclamacions dels metges del Ser
vei de Medicina Intensiva de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron
Tram. 314-12024/10

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12023/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre la nova organització del Servei de Medi
cina Intensiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron
Tram. 314-12025/10

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12023/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12023/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12023/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12023/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12023/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12023/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12023/10.



3 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 329

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 42

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 
20102013
Tram. 314-12032/10

Resposta del Govern
Reg. 68259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12023/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12033/10 i 314-12034

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els tractaments aeris per a combatre la plaga de la 
mosca de l’oliva al Baix Ebre

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

La previsió del cost econòmic de la campanya de trac-
taments aeris contra la mosca de l’oliva al Baix Ebre i 
Montsià per a l’any 2014 és de 329.995,90 €. No obs-
tant, és previst insistir en els sistemes alternatius a la 
lluita química com són la tècnica de la captura massi-
va o la tècnica d’atracció i mort pel control de la mosca 
de l’olivera, amb resultats d’eficàcia bastant accepta-
bles. En aquest sentit es continua aplicant les millores 
derivades de la pròpia experiència, com són l’optimit-
zació del material usat en aquestes tècniques.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 68218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12033/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 68219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12036/10

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

El cost econòmic de la campanya de tractaments aeris 
contra la mosca de l’oliva al Baix Ebre i Montsià l’any 
2013, va ser de 154.991,39 €.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost previst dels tractaments per a 
combatre la plaga de la mosca de l’oliva 
el 2014
Tram. 314-12037/10

Resposta del Govern
Reg. 68220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12037/10

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

La previsió de cost econòmic de la campanya de trac-
taments aeris contra la mosca de l’oliva al Baix Ebre i 
Montsià per aquest any 2014, és de 329.995,90 €.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 68221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12039/10

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

El nombre de passis de tractament aeri per a combatre 
la plaga de la mosca de l’oliva l’any 2011 va ser de 2.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 68222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12040/10

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

El nombre de passis de tractament aeri per a combatre 
la plaga de la mosca de l’oliva l’any 2012 va ser de 2.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 68223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12041/10

Títol: 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
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

El nombre de passis de tractament aeri per a combatre 
la plaga de la mosca de l’oliva l’any 2013 va ser de 1.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 68224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12042/10

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

La previsió del nombre de passis de tractament aeri 
per a combatre la plaga de la mosca de l’oliva l’any 
2014 és de 3.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 68225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12044/10

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

El nombre de passis de tractament aeri per a comba-
tre la plaga de la mosca de l’oliva l’any 2012 va ser 
de 2.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 68226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12045/10

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:
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El nombre de passis de tractament aeri per a combatre 
la plaga de la mosca de l’oliva l’any 2013 va ser de 1.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 68227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12046/10

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

La previsió del nombre de passis de tractament aeri per 
a combatre la plaga de la mosca de l’oliva l’any 2014 és 
de 3.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 68228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12047/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes amb el Ministeri d’Agricultura, Ali-

mentació i Medi Ambient per a combatre la plaga de 
la mosca de l’oliva

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Òscar Ordeig i Molist

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

La contribució del Ministeri en les actuacions de pre-
venció i lluita contra plagues s’emmarquen dins dels 
acords de la Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural, que és el marc on es territorialitzen 
per a les diferents Comunitats Autònomes els fons es-
tatals en els que intervé aquest Ministeri per a lluitar 
contra determinades plagues i/o malalties dels vege-
tals. En el cas concret de la plaga de la mosca de l’oli-
vera, tot i les contínues demandes per part del DA-
AM, el Ministeri d’Agricultura va decidir que l’any 
2011 fos el darrer en el que l’Estat participava en el fi-
nançament de les campanyes contra aquesta plaga. Per 
aquest motiu, aquesta segueix sent una reivindicació i 
demanda del DAAM al MAGRAMA.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients sancionadors i les san
cions imposades per oferir serveis sexuals a 
la carretera del 2012 ençà
Tram. 314-12055/10

Resposta del Govern
Reg. 68264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12055/10 us 
informo del següent:

El nombre d’expedients sancionadors iniciats per ofe-
rir serveis sexuals a les carreteres catalanes en els anys 
2012, 2013 i 2014, així com el nombre de sancions im-
posades a data d’avui en relació amb aquestes infrac-
cions, és el següent: 

Any
Nombre d’expe 

dients iniciats
Nombre sancions 

imposades

2012 634 252
2013 407 148
2014 38 -
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Actualment totes les sancions imposades estan pen-
dents de cobrament, atès que estan recorregudes.

Barcelona, 19 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Projecte de decret de plantilles i 
provisió del Departament d’Ensenyament
Tram. 314-12059/10

Resposta del Govern
Reg. 68670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12059/10, 
314-12060/10, 314-12061/10, 314-12062/10 i 314-
12063/10, us informo del següent:

El Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen 
els procediments per definir el perfil i la provisió dels 
llocs de treball docents, s’ha publicat al DOGC núm. 
6591, de 27 de març de 2014.

D’acord amb l’establert en el Decret 39/2014, de 25 de 
març, es garanteix el compliment dels criteris de neu-
tralitat i d’imparcialitat en la selecció del personal do-
cent als centres públics, mitjançant l’aplicació de cri-
teris objectius i públics en els diferents procediments 
de nomenaments.

El Decret 39/2014, de 25 de març, estableix que en el 
procés de selecció de personal docent s’ha de donar 
compliment als principis constitucionals de mèrit, ca-
pacitat i publicitat, i als criteris d’idoneïtat dels aspi-
rants.

També s’estableixen els procediments d’avaluació per 
garantir el compliment dels criteris de transparència, 
objectivitat, imparcialitat i no-discriminació.

El Decret 39/2014, de 25 de març, completa el desplega-
ment de l’autonomia dels centres educatius (en els tres 
àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos), 
ja establerta en els Decrets 102/2010, de 3 d’agost, d’au-
tonomia dels centres educatius, i 155/2010, de 2 de no-
vembre, de la direcció dels centres educatius públics i 
del personal directiu professional docent.

S’especifiquen minuciosament els criteris objectius 
que s’han de tenir en compte en tots els procediments 
que s’estableixen per definir el perfil i la provisió dels 
llocs de treball docents. La motivació de les decisions 
administratives, han d’estar basades en el compliment 
dels criteris objectius previstos en la legislació i en la 

normativa. La valoració de l’aspirant seleccionat, s’ha 
de basar sempre en l’adequació del perfil al continguts 
del lloc de treball a proveir, i a les peculiaritats del 
centre educatiu públic descrites en el seu projecte edu-
catiu.

El compliment dels principis constitucionals de mèrit 
i capacitat, igualtat i publicitat, i els criteris de idone-
ïtat del professorat per a desenvolupar les tasques del 
lloc de treball a ocupar, permeten descartar qualsevol 
ombra d’arbitrarietat en les decisions de les direccions 
dels centres públics i d’altres responsables de l’Admi-
nistració educativa.

Els criteris de baremació de mèrits a la borsa de tre-
ball de personal interí docent no canvien.

D’acord amb l’establert en el Decret 39/2014, de 25 de 
març, es considera com a mèrit docent l’avaluació po-
sitiva de l’exercici de la docència, i també es considera 
un requisit per a participar en les convocatòries públi-
ques de provisió especial. L’avaluació negativa esdevé 
una causa de remoció del funcionari de carrera del lloc 
de treball obtingut per concurs.

L’avaluació positiva de l’exercici de la docència també 
es considera un criteri en els nomenaments dels funci-
onaris amb destinació provisional, i un requisit en les 
propostes dels nomenaments dels interins per part de 
les direccions, així com també un dels criteris quali-
tatius que han de ser valorats per les direccions en els 
nomenaments dels substituts.

Correspon, finalment, al Departament d’Ensenyament 
establir els procediments i els criteris de la intervenció 
de les direccions i els efectes de l’avaluació, així com 
també garantir els drets d’informació i audiència del 
personal afectat.

El 8 d’abril de 2013, l’Assessoria Jurídica del Depar-
tament d’Ensenyament, va emetre un Informe jurí-
dic preliminar, en el que s’informa que «el Projecte 
de decret, s’adequa al marc normatiu vigent i a les 
directrius de tècnica normativa». I el 3 de gener de 
2014 es va emetre un altre Informe jurídic, en el que 
es conclou que la Generalitat de Catalunya és com-
petent per regular aquesta matèria, i s’informa favo-
rablement el Projecte de Decret, per tal que continuï 
la seva tramitació al Consell Tècnic, de forma prèvia 
a la seva tramesa a la Comissió Jurídica Assessora.

La Comissió Jurídica Assessora, en el seu Dictamen 
78-14, de 6 de març de 2014, conclou que s’adequa a 
la legalitat vigent i a la Llei d’educació que desplega.

Barcelona, 22 de maig de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la neutralitat i la im
parcialitat en la selecció de personal docent 
per als centres educatius públics establert 
pel Decret de plantilles i provisió
Tram. 314-12060/10

Resposta del Govern
Reg. 68670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12059/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el respecte a l’autonomia dels centres 
educatius en els nomenaments de docents 
establert pel Decret de plantilles i provisió
Tram. 314-12061/10

Resposta del Govern
Reg. 68670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12059/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris dels barems de mèrits a 
la borsa de treball d’interins docents esta
blerts pel Decret de plantilles i provisió
Tram. 314-12062/10

Resposta del Govern
Reg. 68670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12059/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris i l’òrgan d’avaluació del 
personal docent previstos pel Decret de 
plantilles i provisió
Tram. 314-12063/10

Resposta del Govern
Reg. 68670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12059/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adequació del Decret de plantilles i 
provisió a la Llei de la funció pública de l’Ad
ministració de la Generalitat
Tram. 314-12064/10

Resposta del Govern
Reg. 68671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12064/10 us 
informo del següent:

Annex, us trameto, la relació d’expedients disciplina-
ris i contradictoris incoats a partir de la publicació del 
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels 
centres educatius públics i del personal directiu profes-
sional docent, desglossat per any i per tipus d’expedient.

Barcelona, 22 de maig 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 els convenis signats pel president de 
la Generalitat arran dels viatges que va fer a 
Israel i a l’Índia
Tram. 314-12066/10

Resposta del Govern
Reg. 68162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta conjunta a les preguntes parlamentàries, amb 
Número de Tramitació: 314-12066/10 a 314-12068/10, 
ambdues incloses, us trameto, en document annex, la 
informació facilitada per l’Oficina del President i Co-
ordinació Interdepartamental.

Barcelona, 19 de maig de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En el marc del viatge del president de la Generalitat a 
Israel, el conseller d’Economia i Coneixement va sig-
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nar quatre convenis amb universitats i institucions de 
recerca:

– Memoràndum d’Entesa entre el Departament d’Eco-
nomia i Coneixement i la universitat Hebrea de Jeru-
salem.

– Memoràndum d’Entesa entre el Departament d’Eco-
nomia i Coneixement i la universitat de Tel Aviv.

– Memoràndum d’Entesa entre el Departament d’Eco-
nomia i Coneixement, l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Institut Israelià de Tecnologia (Technion).

– Memoràndum d’Entesa entre el Departament d’Eco-
nomia i Coneixement i el Weizmann Institute of Sci-
ence.

Amb la signatura d’aquets convenis, el Govern espera 
incrementar la capacitat del sistema català de recer-
ca per mitjà de la col·laboració científica entre ambdós 
països, promoure els intercanvis de personal científic 
i facilitar a les startup catalanes sorgides del món aca-
dèmic l’accés a l’expertesa, el finançament i els mer-
cats israelians.

D’altra banda, el conseller delegat d’ACCIÓ va signar 
amb el director gerent de MATIMOP, l’agència nacio-
nal del Govern israelià per a la recerca i el desenvo-
lupament, una carta d’intencions per al desenvolupa-
ment de la cooperació entre aquests dos organismes 
amb l’objectiu de millorar la cooperació tecnològica 
entre empreses catalanes i d’Israel i així augmentar la 
seva inversió productiva.

Els convenis signats en el marc de la visita oficial a 
l’Índia del president de la Generalitat de Catalunya, el 
novembre de 2013, són els següents:

– Memoràndum d’Entesa entre la Cambra de Comerç 
de Barcelona i la Bombay Chamber of Commerce, sig-
nat pel seu director general, Vikas Gadre, i pel direc-
tor d’Internacionalització de la Cambra de Barcelona, 
Josep Maria Cervera.

– Acord de joint-venture entre l’empresa catalana Za-
nini i el soci local Polyplastics, per a la instal·lació i 
posada en marxa d’una nova planta de producció a 
Ranjangaon (Pune), signat pels respectius directors 
generals de Zanini i de Polyplastics, Jordi Torras i Ka-
pil Guptes.

Aquests acords tenen per objectiu promoure les rela-
cions econòmiques i comercials entre ambdues parts. 
El de la Cambra de Comerç suposarà la col·laboració 
entre ambdues Cambres en l’intercanvi entre empreses 
d’ambdós països, incloent l’organització de missions 
comercials, en inversió estrangera i internacionalitza-
ció empresarial, i en una fluida comunicació d’infor-
mació i de dades, així com en l’organització de fires i 
exposicions. Per altra banda, la nova planta de Zanini 
Auto Group, dedicada a components de l’automòbil, 
s’inaugurarà a principis del 2015 i suposarà una inver-
sió de 5 milions d’euros.

Durant aquest viatge també es va signar un preacord 
de col·laboració entre el Port de Barcelona i el Port de 
Mumbai, a l’espera de signar un Memoràndum d’Ente-
sa en una propera missió del Port de Barcelona a l’Ín-
dia, juntament amb el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat del Govern de la Generalitat. L’Acord està 
actualment passant els tràmits administratius requerits 
del Ministeri d’Afers Exteriors indi.

L’impacte econòmic i social d’aquests acords, i del 
conjunt de l’activitat realitzada en aquests viatges, de-
pèn de múltiples factors inherents al propi procés de 
desenvolupament de cadascun dels acords i contactes 
realitzats. És evident, per tant, que la concreció quan-
titativa d’aquesta repercussió econòmica no es pot de-
tallar en aquest moment, sinó a mesura que els acords 
es vagin desenvolupant.

Pel que fa al cost d’aquests viatges, tal com es va in-
formar en les respostes a les preguntes escrites, amb 
Número de Tramitació: 314-10510/10 i 314-10511/10, 
les despeses ocasionades en concepte de viatges s’han 
imputat a l’aplicació pressupostària de dietes, locomo-
ció i trasllats del Departament de Presidència.

Les dades consultables sobre l’estat d’execució de les 
despeses a data 31 de desembre de 2013 estan dispo-
nibles a la informació que es tramet al Parlament de 
Catalunya cada trimestre i dins del trimestre següent, 
d’acord amb l’article 79 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de Finances Públiques de Catalunya.

En aquest document consta la informació desagre-
gada, segons classificació econòmica, per execució 
de despeses del procés de gestió i del procés de pa-
gament, desglossat per capítols i articles i, dins d’a-
quests, desagregat per crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius, 
corresponents a cada Departament de la Generalitat i 
del seu sector públic administratiu.

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

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

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

Joan Vidal de Ciurana
Director

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les dietes, la locomoció i 
els trasllats del Departament de la Presidèn
cia en els viatges del president de la Gene
ralitat a Israel i a l’Índia
Tram. 314-12067/10

Resposta del Govern
Reg. 68162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12066/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte econòmic i social dels con
venis signats pel president de la Generalitat 
arran dels viatges a Israel i a l’Índia
Tram. 314-12068/10

Resposta del Govern
Reg. 68162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12066/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts de la política agrària comuna 
per a les explotacions ramaderes dividides 
per la frontera estatal
Tram. 314-12070/10

Resposta del Govern
Reg. 68486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12070/10 i 314-12071/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts de la política agrària comuna per a les explo-
tacions ramaderes dividides per la frontera estatal

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

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

La normativa estatal actual per la qual es regeixen 
els ajuts de la PAC és el Reial Decret 202/2012, so-
bre l’aplicació a partir del 2012 dels pagaments direc-
tes a l’agricultura i a la ramaderia, modificat pel Real 
Decreto 1013/2013, pel que s’estableixen disposicions 
específiques per a la seva aplicació durant l’any 2014.

Barcelona, 20 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el problema que impedeix declarar les 
terres farratgeres de les explotacions rama
deres dividides per la frontera estatal
Tram. 314-12071/10

Resposta del Govern
Reg. 68486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12070/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a repartir els aprofita
ments de les pastures en les zones de mun
tanya
Tram. 314-12072/10

Resposta del Govern
Reg. 68487 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12072/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a repartir els aprofitaments de les pastu-
res en les zones de muntanya

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

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

La Direcció General del Medi Natural aprova durant 
el primer trimestre de cada any el Programa Anual 
d’Aprofitaments dels terrenys forestals de  propietat 
pública de Catalunya. Aquest Programa recull tots els 
aprofitaments que es preveu realitzar durant l’any a 
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les forests públiques de Catalunya. Una vegada apro-
vat el programa anual, les entitats propietàries poden 
iniciar els tràmits necessaris per a l’adjudicació dels 
seus aprofitaments. D’acord amb l’article 15 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, la ges-
tió dels terrenys forestals públics correspon als titulars 
d’aquests i, per tant, en el cas de les forests titulari-
tat d’entitats locals, són aquestes les competents per a 
licitar els seus aprofitaments. Les adjudicacions dels 
aprofitaments es realitzen, amb caràcter general, mit-
jançant subhasta pública. Això no obstant, alguns d’a-
quests aprofitaments corresponen a drets de servitud o 
veïnals i, per tant, l’adjudicació es fa directament als 
beneficiaris d’aquests drets (que són, normalment, els 
veïns del municipi). D’altra banda, en relació al trànsit 
del bestiar, les accions realitzades en aquest sentit con-
sisteixen en l’exercici de les potestats administratives 
de defensa dels camins ramaders, vinculats als despla-
çaments transhumants, garantint-hi el trànsit ramader 
i els usos complementaris i compatibles amb aquest, 
d’acord amb allò establert a la Llei 3/1995, de 23 de 
març.

Barcelona, 20 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les autoritzacions per a pasturar va
ques a Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 314-12073/10

Resposta del Govern
Reg. 68488 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12073/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les autoritzacions per a pasturar vaques a Puigcerdà 
(Cerdanya)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

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

El municipi de Puigcerdà té una Ordenança i Regla-
ment propis que regula els animals que pugen a les 
pastures del municipi, que són les de Vilallobent i Sal-
tegat. Per altra banda els Serveis Territorials de Lleida 
del DAAM, cada any, atorguen una Llicència d’Apro-
fitament de Pastures amb un Plec de Condicions que 
s’envia directament a l’Ajuntament. Des dels Serveis 

veterinaris de l’oficina s’expedeixen els Certificats Sa-
nitaris de Moviment Pecuari (CSM) a les explotacions 
que compleixen tota la normativa sanitària i sempre 
a petició dels ramaders. Segons l’autorització que els 
atorga l’Ajuntament, l’any 2013 es van expedir CSM 
a 10 ramaders per: 33, 100, 25, 26, 7, 53, 25, 18, 48, i 
38 animals bovins de diferents edats: cria, recria i re-
productors.

Barcelona, 20 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a promoure la 
marca turística Pirineus
Tram. 314-12074/10

Resposta del Govern
Reg. 68610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12074/10 
i 314-12077/10 us informo del següent:

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) té com a ob-
jectiu promocionar Catalunya com a destinació turísti-
ca de referència internacional d’acord amb la seva di-
versitat, la seva qualitat i la seva rendibilitat social i 
econòmica i articula la promoció turística del territori 
mitjançant marques turístiques com, per exemple, la 
marca Pirineus com a destinació turística específica 
de turisme d’interior i de muntanya.

L’objectiu de la creació i implantació de la marca Piri-
neus és la consolidació del turisme a les comarques del 
Pirineu Català en els mercats emissors estratègics, mit-
jançant la seva promoció específica i destacant el con-
cepte global i transversal que representa el producte tu-
rístic Pirineus per Catalunya. Aquestes comarques són 
l’Alt Empordà, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Bergue-
dà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran.

En aquest sentit, des de l’any 2003 fins a l’actualitat 
l’ACT, abans Consorci Turisme de Catalunya, porta 
a terme un seguit d’actuacions en l’àmbit de la pro-
moció turística de la marca Pirineus mitjançant la col-
laboració amb les entitats de promoció zonal i local 
que hi participen mitjançant la definició i execució 
d’un pla d’accions específic, que garanteix la promo-
ció turística dels Pirineus catalans així com la implan-
tació i difusió de la marca Pirineus.
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Les entitats que han participat durant aquests anys han 
estat: el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’Institut per al Desenvolu-
pament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, el Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Lleida, el Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, el Conselh Generau 
d’Aran i la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a les accions contemplades en el pla d’acci-
ons es poden classificar en els següents grups:

– Accions de màrqueting i comunicació interna

• Reunions amb els Consells Comarcals i amb el sector
• Formació

– Accions de «Market intelligence»

• Estudis d’ús intern sobre diferents aspectes relacio-
nats amb la marca: anàlisis d’operadors, enquestes al 
sector, etc.

– Accions de promoció i comercialització

• Celebració de workshops
• Participació a fires
• Viatges de familiarització
• Viatges de premsa
• Participació en esdeveniment esportius
• Accions de promoció a públic final, etc.

– Accions de divulgació

• Disseny i producció de material divulgatiu de la mar-
ca: fulletons, mapa, dossier de premsa, etc.
• Disseny i producció de material de marxandatge
• Web, 2.0 i newsletter, etc.

En termes generals, Pirineus estructura les seves acci-
ons en base al següent criteri: realitzar accions dirigi-
des a públic final als mercats més propers (Catalunya, 
especialment Barcelona i la seva àrea metropolitana, 
i Espanya) i accions dirigides a públic professional en 
els mercats internacionals (operadors, premsa).

Durant el 2013, en el marc del programa Pirineus es 
van treballar els mercats d’Alemanya i Benelux, com-
plementant-ho amb accions puntuals a França, Portu-
gal i Israel. A nivell estatal, Madrid i València; i a Ca-
talunya les accions es van centrar a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana.

Les principals accions portades a terme durant l’any 
2013 van ser les següents:

– Accions de màrqueting i comunicació interna

• Realització de reunions periòdiques de seguiment 
amb els socis del Programa.

• Reunió de la Taula de Tècnics de Pirineus. Grup de 
treball format pels responsables de turisme de tots els 
Consells Comarcals englobats dins la marca turística 
Pirineus a més d’un representant de cada soci del Pro-
grama. Són sessions de treball d’un dia on es parla de 
temes operatius referents a la marca.

– Accions de «Market Intelligence»

• Anàlisi de l’oferta dels operadors especialitzats en 
productes prioritaris per Pirineus dels mercats de Be-
nelux i França: tipus de productes que ofereixen, quines 
destinacions, què programen de Catalunya i Pirineus.

• Enquestes als Consells Comarcals englobats dins la 
marca així com als empresaris dels Pirineus per co-
nèixer les seves inquietuds respecte la marca i la desti-
nació: productes que creuen prioritaris, mercats a tre-
ballar, tipologia d’accions, etc.

– Accions de promoció i comercialització

• Assistència a fires: FITUR (Madrid), IMTM (Tel 
Aviv, Israel), Fiets&Wandelbeurs (Amsterdam, Països 
Baixos), SITC (Barcelona), Tour Natur (Düsseldorf, 
Alemanya).

• Durant el mes de Juny de 2013, l’ACT va organitzar a 
La Seu d’Urgell el workshop Buy Catalunya, especia-
litzat en el producte d’interior i de muntanya, i enfocat 
en la proposta de la marca Pirineus. Buy Catalunya 
2013 va esdevenir l’acció de suport a la comercialit-
zació de l’oferta turística dels Pirineus més important 
que mai s’hagi organitzat en aquell territori, amb la 
participació de més de 80 d’operadors especialitzats 
procedents dels 13 principals mercats.

• Viatge de familiarització d’un operador israelià 
(Ashta&Suranga), com a conseqüència de la seva par-
ticipació al Buy Catalunya. Com a resultat d’aquest vi-
atge, el mencionat operador ha inclòs Pirineus en els 
seus programes.

• 2 viatges de premsa belga i holandesa especialitzats 
en senderisme i BTT. En el cas del viatge de senderis-
me, van recórrer el Pirineu de Lleida (en concret, la 
ruta del Cinquè Llac) i Val d’Aran. El de BTT va resse-
guir Berguedà i el Pirineu de Girona.

• Viatges de comercialització a operadores especialit-
zats en productes prioritaris per Pirineus d’Alemanya i 
Benelux. En total, es van fer contactes amb més de 15 
operadors d’aquests dos mercats.

• Organització de dos Workshops amb operadors i 
premsa relacionada amb el producte neu/esquí a Valèn-
cia, Gran Canaria i Tenerife. L’organització d’aquests es-
deveniments es va fer conjuntament amb el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona i el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida, ambdós socis del Programa.

• Presentació de la temporada de neu a Madrid.

• Participació a La Fête de la Motagne, workshop in-
formal que se celebra a Paris i on hi participen els 
principals actors relacionats amb el món de la munta-
nya de diferents mercats.

• Publicació de reportatges a dues revistes especialit-
zades en productes prioritaris per Pirineus: Outdoor 
Welten (Alemanya), a la secció «Les millors destinaci-
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ons de senderisme» - primavera/estiu 2013; Pyrénées 
Magazine França) - primavera/estiu 2013.

• Acció d’street marketing a Barcelona amb l’objec-
tiu de donar el tret de sortida a la temporada d’esquí 
2013/2014. Es va realitzar coincidint amb l’acció que 
l’ACT va fer al centre comercial l’Illa Diagonal de Bar-
celona.

• El llançament de la temporada de neu es va comple-
tar amb una campanya publicitària a València.

• Participació en esdeveniments esportius. Des del 
Programa Pirineus es va donar suport a la prova 
Transpyr, una cursa de BTT que uneix el Mediterra-
ni i el Cantàbric; al Ral·li Noguera Pallaresa, que es 
celebra anualment a Sort; a Barcelona, la pista de gel 
que s’instal·la durant les festes de Nadal a la Plaça Ca-
talunya i a Grifone a través del projecte «Buscando el 
Grifone de los Pirineos».

– Accions de divulgació

• Elaboració de material de marxandatge. Motxilles 
amb el logotip i web de la marca, que s’entreguen a 
operadors i premsa durant els viatges de familiaritza-
ció i premsa, respectivament. Buff’s amb el logotip i la 
web de Pirineus, per cobrir les accions a públic final.

• Elaboració d’un nou disseny per a la pàgina web de 
Pirineus, que s’adapti a les tendències i necessitats ac-
tuals.

El pla d’acció del 2014 pretén donar continuïtat a les 
accions portades a terme el 2013. En aquest sentit, es 
continuaran treballant els mercats d’Alemanya i Be-
nelux, es mantindran algunes accions que s’executen 
cada any, però, a més, es donarà un impuls a tots els 
temes online, gràcies al llançament de la nova pàgina 
web de la destinació.

Durant el primer trimestre del 2014, les principals ac-
cions portades a terme han estat les següents:

– Accions de promoció i comercialització

• Assistència a fires: FITUR (Madrid), IMTM (Tel 
Aviv, Israel), Fiets&Wandelbeurs (Amsterdam, Països 
Baixos), Bergsportdag (Nieuwegein, Països Baixos).

• Viatge de familiarització amb operadors portugue-
sos relacionats amb el producte neu/esquí.

• Es van finalitzar les visites comercials a tour opera-
dors potencials per a la destinació al mercat de Benelux.

• Tasques d’organització del Workshop Pirineus 2014, 
que enguany tindrà lloc al Pallars Jussà.

– Accions de divulgació

• Edició de material promocional propi de la marca. 
En concret, un fulletó explicatiu de la destinació Piri-
neus i un de senderisme.

• Nova pàgina web de Pirineus.

– Altres accions previstes pel 2014:

• Anàlisi de la oferta dels operadors de mercats com 
Alemanya i Regne Unit.

• Acció de promoció de la temporada d’estiu als Piri-
neus als mercats de País Basc, i Navarra. Prevista per 
la última setmana de maig. Es preveu fer-ne una per 
Barcelona i àrea metropolitana el mes de novembre, 
coincidint amb l’inici de la temporada d’hivern.

• Workshop Pirineus, que es celebrarà la primera set-
mana de juny i on es preveu reunir 35 operadors espe-
cialitzats d’Alemanya, Benelux i Israel i 40 empreses 
de tot el Pirineu.

• Workshop inter-Pirineus. Trobada entre empreses 
dels Pirineus per tal de fomentar la interrelació entre 
empreses del territori i fomentar el treball en xarxa. Es 
complementarà amb jornades de formació.

• Elaboració d’un dossier de premsa propi de la marca 
així com un vídeo promocional de la destinació.

• Campanya online: campanyes de SEO i SEM per a 
posicionar al nova web de la destinació, campanya de 
social media màrqueting, banners publicitaris, accions 
conjuntes amb portales com Atrápalo, TripAdvisor, 
entre d’altres.

Pel que fa al pressupost que la Generalitat destina a 
la promoció de la marca Pirineus, cal precisar que 
l’aportació es suma, anualment, a la suma de les apor-
tacions de totes les entitats que hi col·laboren.

Les aportacions de l’ACT a la promoció de la marca 
Pirineus són: 

2012 2013 Previsió 2014

Publicitat 
Campanya 
Neu + altres 357.104,37 € 955.069,32 € 400.000,00 €
Productes turís-
tics i segments 
de mercat (CV 
Pirineus) 136.562,71 € 137.627,21 € 165.000,00 €
Accions PAO 81.011,02 € 82.395,42 € 61.200,00 €

Total: 574.678,10 € 1.175.091,95 € 626.200,00 € 

Barcelona, 21 de maig de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de viatgers i 
pernoctacions a la demarcació de Lleida
Tram. 314-12075/10

Resposta del Govern
Reg. 68611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12075/10, us 
informo del següent:

El Govern, en la seva anàlisi de les dades de turisme 
de l’any 2013, va comentar que, l’increment global a 
Catalunya de turisme estranger i de la despesa realit-
zada van assolir creixements importants respecte a 
l’any 2012 i que el nombre de pernoctacions i viatgers 
en conjunt també va tenir un increment lleuger respec-
te a l’any 2012, a més també va remarcar el fet que és 
el turisme estranger el que en aquests moments està 
compensant la caiguda de la demanda del turisme ca-
talà i de la resta de l’Estat.

Per tant, les mesures per poder mantenir un nivell 
d’ocupació més alt a Lleida passen per aconseguir 
també un grau d’internacionalització més gran.

En aquest sentit, les mesures que està duent a terme la 
Direcció General de Turisme per dinamitzar el territori 
i aconseguir un producte turístic de més qualitat són:

– Potenciar l’enoturisme i la seva projecció internacional.

– Treballar de la mà de les associacions i del sector en 
el programa d’internacionalització del turisme rural, i 
donar eines per millorar-ne la gestió i la capacitat de 
comercialització de la seva proposta d’allotjament.

– Continuar la tasca de certificació de qualitat dels 
allotjaments de turisme rural.

– La nova especialització «Hotels Gastronòmics» bus-
ca fomentar la cuina de proximitat i les especialitats 
més rellevants i és una oportunitat per situar l’oferta 
d’aquest tipus d’establiment entre un públic molt més 
ampli gràcies a la difusió del producte.

– Potenciar l’oleoturisme, amb un estudi sobre les se-
ves potencialitats i la capacitat per estimular de mane-
ra positiva un creixement del producte turístic al vo-
lant d’aquest recurs.

– Continuar en la línia endegada amb l’enoturisme 
amb una estratègia de diversificació i d’internaciona-
lització posterior.

– Treballar, conjuntament amb el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, en un pla director del turisme en espais naturals 
que desenvolupi una metodologia que permeti la cre-

ació de més productes sostenibles i responsables en 
aquests entorns i dinamitzi vivament el territori.

Així doncs, totes aquestes propostes d’estímul i ajuda 
estan especialment adreçades a aquests territoris.

Barcelona, 21 de maig de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les instal·lacions de l’Escola 
d’Hoteleria de Lleida
Tram. 314-12076/10

Resposta del Govern
Reg. 68672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12076/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament realitza les obres d’ar-
ranjament i manteniment que es consideren necessà-
ries en les instal·lacions que acullen l’Escola d’Hoste-
leria de Lleida.

Les instal·lacions que acullen l’Escola d’Hoteleria de 
Lleida, estan en condicions adequades.

Barcelona, 22 de maig de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament d’Em
presa i Ocupació per a promoure la marca 
turística Pirineus
Tram. 314-12077/10

Resposta del Govern
Reg. 68610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12074/10.



3 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 329

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment del compromís del 
conseller de Salut davant el Ple de visitar 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i 
reunirse amb els ajuntaments i del personal
Tram. 314-12078/10

Resposta del Govern
Reg. 68260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12078/10 us 
informo del següent:

El passat dimarts 11 de març de 2014, acompanyat pel 
Director Gerent de l’Institut Català de la Salut i la res-
ponsable territorial del Servei Català de la Salut, es va 
mantenir una reunió, a l’Hospital de Viladecans, amb 
els membres de la Junta de Personal i amb l’Equip Di-
rectiu de l’Hospital, per tal de traslladar els aspectes 
clau de la reunió mantinguda el dia 29 d’abril de 2013, 
amb els alcaldes de Viladecans, Gavà, Castelldefels, 
Begues i Sant Climent.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-12080/10

Resposta del Govern
Reg. 68673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12080/10 us 
informo del següent:

El 8 d’abril de 2014 es va adjudicar el contracte de 
serveis per a l’assistència tècnica de la redacció del 
projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència 
energètica del projecte, l’estudi de seguretat i salut, 
l’estudi geotècnic i el projecte d’activitats per a llicèn-
cia ambiental i la posterior direcció de les obres de la 
nova construcció de l’Escola Els Quatre Vents (2 líni-
es sense gimnàs), a Canovelles. Amb un pressupost de 
271.946,00 euros.

El termini previst per la redacció del projecte executiu 
és de cinc mesos.

El Departament d’Ensenyament instal·larà un mòdul 
provisional addicional per al curs 2014-2015.

Barcelona, 22 de maig de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició d’una furgoneta de co
mandament per a les unitats d’ordre públic
Tram. 314-12102/10

Resposta del Govern

Reg. 68491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12102/10 us 
informo del següent:

A data d’avui, el Departament d’Interior ha adequat 
una de les furgonetes actives que té la Brigada Mòbil 
perquè realitzi funcions de comandament. A tal efec-
te, l’any 2013 es va tramitar un contracte menor per un 
import d’11.006,16 € per a la integració, l’equipament i 
l’adequació del vehicle.

El fet de disposar d’un Centre de Comandament Avan-
çat Mòbil respon a un criteri de millora de l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió dels incidents, ja que per donar 
resposta a una situació de desordres públics és de gran 
importància disposar d’un centre de comandament 
proper al lloc de l’incident per coordinar les dotacions 
que hi intervenen, gestionar tota la informació relacio-
nada i prendre les decisions corresponents.

Es tracta d’un vehicle equipat amb les eines pròpies 
d’un vehicle d’ordre públic en el qual, a més, s’han in-
corporat sistemes de transmissió d’imatge i de comu-
nicacions per poder rebre i gestionar tota la informa-
ció relacionada amb l’incident, tant de les dotacions 
policials com de la resta de serveis d’emergències que 
hi participen.

El Centre de Comandament Avançat Mòbil va entrar 
en funcionament durant el mes de maig de 2013.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició d’un segon canó de so per 
part del Departament d’Interior
Tram. 314-12103/10

Resposta del Govern
Reg. 68492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12103/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Interior té previst adquirir un nou 
sistema acústic LRAD i per aquest motiu s’ha trami-
tat un contracte menor a tal efecte per un import de 
19.965 €.

En relació a les característiques tècniques, aquest nou 
aparell disposa de més potència, comunica clarament 
a més de 1.000 metres i també es diferencia del ja ad-
quirit en pes i dimensions. És un altaveu en sí mateix, 
que permet enviar missatges a gran distància i emetre 
un sons molestos que provoquen que les persones mar-
xin del lloc per evitar escoltar-los.

És una eina que permet resoldre situacions de perill 
sense necessitat d’utilitzar la força. Utilitza una alta 
intensitat de sortida acústica per a garantir la comuni-
cació amb l’autoritat a grans distàncies i la comprensió 
del missatge; no crea atordiment a les persones, només 
molèsties que es poden evitar posant-se les mans a les 
orelles; com és evident, si una persona utilitza cascos 
o altres instruments tindrà una capacitat auditiva me-
nor i podria ser que no escoltés amb claredat la infor-
mació que se li està fent arribar.

La utilització de l’equip sempre segueix les recomana-
cions de seguretat del fabricant. El dispositiu és alta-
ment direccional i concentra la major potència acústi-
ca en un angle d’aproximadament 30 graus en la part 
frontal. A més, el protocol de treball estableix unes 
distàncies de seguretat per evitar molèsties. És neces-
sària únicament la protecció auditiva de l’operador.

Finalment, l’import de la primera unitat del sistema 
acústic LRAD va ser de 10.224,50 euros.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canó d’aigua del Departament d’In
terior
Tram. 314-12104/10

Resposta del Govern
Reg. 68493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12104/10, 
314-12105/10 i 314-12106/10 us informo del següent:

El vehicle llançador d’aigua de què disposa el Depar-
tament d’Interior no s’ha utilitzat en cap dispositiu, 
únicament en jornades formatives.

Pel que fa al cost de la seva posada en funcionament, 
l’any 2013 es va tramitar el contracte menor per a l’ac-
tualització del sistema de control de moviment del ca-
nó llença aigua CME 1001 per un import de 2.843,50 €.

El dipòsit d’aigua té una capacitat de 3.500 litres i l’au-
tonomia aproximada és de 4 minuts en el llançament 
continuat d’aigua; l’amplada del carrer dependrà del 
tipus de servei per al qual s’hagi d’utilitzar.

Quant a la seva capacitat lesiva, els efectes del canó 
d’aigua i els de les pilotes de goma no són comparables.

Per últim, assenyalar que el Departament d’Interior no 
té prevista l’adquisició d’un nou llançador d’aigua.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la capacitat lesiva del canó d’aigua
Tram. 314-12105/10

Resposta del Govern
Reg. 68493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12104/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de canons d’aigua per 
part del Departament d’Interior
Tram. 314-12106/10

Resposta del Govern
Reg. 68493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12104/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de llançadores i projectils 
viscoelàstics per part del Departament d’In
terior
Tram. 314-12107/10

Resposta del Govern
Reg. 68503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12107/10 us 
informo del següent:

El 17 de gener de 2014 es van publicar al DOGC els 
anuncis pels quals es feia pública la licitació dels con-
tractes de subministrament de 110 llançadores per al 
cos de Mossos d’Esquadra i de diversa munició.

El cost unitari d’una llançadora és de 1.657,70 € i el 
cost unitari d’un projectil de foam és de 23,19 €, IVA 
inclòs, d’acord amb els preus oferts per l’empresa ad-
judicatària.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de tanques mòbils per 
part del Departament d’Interior
Tram. 314-12108/10

Resposta del Govern
Reg. 68494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 

resposta a la pregunta parlamentària 314-12108/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Interior té previst adquirir tanques 
mòbils i, per aquest motiu, la Unitat Tècnica en Ordre 
Públic (UTOP) de l’Àrea de la Brigada Mòbil està re-
alitzant les tasques d’estudi i de recerca de diversos 
models de tanques antiavalots; encara no s’ha definit 
el model més adient.

L’estudi de les tanques antiavalots portàtils té com a 
objectiu el disseny d’una eina que pugui ser utilitza-
da en els serveis policials amb finalitats diferents. 
D’una banda, per disposar d’un element físic de con-
tenció que permeti ser instal·lat de forma ràpida i sen-
zilla en una via pública per delimitar els espais; d’al-
tra banda, per reduir l’exposició dels efectius policials 
davant concentracions i/o manifestacions, la qual cosa 
permetria minimitzar riscos i reduir efectius polici-
als per a determinades tasques. Per últim, es tractaria 
d’una eina que podria ser utilitzada no exclusivament 
en serveis d’ordre públic, maximitzant el rendiment de 
la inversió.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment d’agents de la Brigada 
Mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12110/10

Resposta del Govern
Reg. 68495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12110/10 us 
informo del següent:

Es contempla fer un concurs oposició per a la Briga-
da Mòbil al llarg de l’any 2014 dins dels processos de 
provisió de la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses amb relació a les 
declaracions del col·lectiu Mossos per la In
dependència el 12 de febrer de 2013
Tram. 314-12113/10

Resposta del Govern
Reg. 68496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12113/10 us 
informo del següent:

La Direcció General de la Policia compleix i compli-
rà la normativa vigent sobre banderes en dependències 
policials i així li van transmetre el cap i el sotscap de la 
Comissaria General de Relacions Institucionals, Pre-
venció i Mediació al responsable del col·lectiu «Mos-
sos per la Independència» amb què es van reunir.

En el moment que s’adverteixi que les actuacions rea-
litzades per aquest col·lectiu afecten el servei a la ciu-
tadania o els deures professionals dels integrants del 
col·lectiu s’aplicarà la normativa estatutària de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels agents de la Brigada 
Mòbil i de l’Àrea Regional de Recursos Ope
ratius dels Mossos d’Esquadra en les mani
festacions
Tram. 314-12114/10

Resposta del Govern
Reg. 68497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12114/10 us 
informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ha de 
vetllar per l’ordre públic i per la convivència pacífica, 
actuant en aquelles situacions en què l’ordre i la segu-
retat ciutadana es vegin alterats. En aquest sentit, durà 
a terme les accions que escaiguin per a la persecució 
i la final detenció dels autors dels desordres públics, 

donant compliment a les funcions que té encomanades 
legalment.

El fet que efectius policials uniformats s’introdueixin 
dins de la massa de persones per fer detencions de-
pendrà de cada situació en concret, ja que la seguretat 
física dels efectius policials i la dels ciutadans són la 
premissa bàsica d’actuació. En tot cas, les intervenci-
ons policials es regiran en tot moment pels principis 
de congruència, oportunitat i proporcionalitat.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre les tasques de suport de l’Àrea Regio nal 
de Recursos Operatius dels Mossos d’Esqua
dra a la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es 
quadra
Tram. 314-12115/10

Resposta del Govern
Reg. 68498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12115/10 us 
informo del següent:

Les Àrees Regionals de Recursos Operatius poden do-
nar suport a la Brigada Mòbil en aquells casos en què 
la dimensió o els requeriments operatius del dispositiu 
policial així ho requereixin, sempre que disposin de la 
formació i del material necessari per realitzar amb se-
guretat les tasques assignades.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’equipament de les unitats dels Mos
sos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Re
cursos Operatius i de la Brigada Mòbil
Tram. 314-12116/10

Resposta del Govern
Reg. 68504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12116/10 i 
314-12117/10 us informo del següent:

El Departament d’Interior vetlla perquè tots els efec-
tius que integren la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra disposin de l’equipament necessari i espe-
cífic d’acord a les funcions que requereixen els serveis 
als quals estan adscrits.

Els efectius que composen les unitats de la Brigada 
Mòbil i de les Àrees Regionals de Recursos Operatius 
(ARRO) estan dotats d’aquells elements específics que 
requereix el seu nivell d’especialitat, sense que es pu-
gui descriure les especificitats tècniques de l’equipa-
ment, bàsicament compost per elements de protecció, 
per no comprometre’n la seguretat.

L’equipament de l’Àrea de Brigada Mòbil i de les ARRO 
ha de divergir per raons òbvies, d’acord amb les tas-
ques que tenen atribuïdes aquestes unitats; les diferèn-
cies resideixen tant en l’equipament individual com en 
el col·lectiu que forma part de les dotacions dels vehi-
cles de cada servei.

L’equipament d’aquestes dues unitats no ha de ser igual 
atès el grau d’especialització de cadascuna d’elles. 
L’especialitat de protecció de persones i béns, dins de 
la família professional de seguretat ciutadana, afron-
ta situacions que requereixen l’aplicació de tècniques 
policials de complexitat tècnica, gravetat i intensitat 
mitja. En canvi, els funcionaris de carrera que formen 
part de l’especialitat d’ordre públic s’encarreguen de 
la prevenció i la neutralització de les situacions de risc 
per a la seguretat de les persones i els béns en casos de 
grans concentracions de persones, catàstrofes, grans 
esdeveniments, protecció de personalitats i protecció 
del medi ambient, mitjançant dispositius de seguretat 
i plans especials de seguretat ciutadana en supòsits de 
complexitat tècnica, gravetat i intensitat alta.

Pel que fa a la formació que reben els agents d’aques-
tes unitats, no és la mateixa pels mateixos motius que 
regeixen l’adjudicació o no de determinat equipament: 
les funcions que tenen atribuïdes són diferents.

El Departament d’Interior no té previst igualar la for-
mació d’aquestes especialitats. La formació que es fa-
cilita als membres d’aquestes dues unitats es diferen-

cia amb la finalitat de donar resposta, en cada cas, a les 
funcions que desenvolupen i que es defineixen al Pla 
de Carrera professional del cos de Mossos d’Esquadra, 
aprovat per l’Acord GOV/166/2006, de 24 d’octubre.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació dels agents dels Mossos 
d’Esquadra de l’Àrea Regional de Recursos 
Operatius i de la Brigada Mòbil
Tram. 314-12117/10

Resposta del Govern
Reg. 68504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12116/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència de comandaments dels 
Mossos d’Esquadra a l’acte del sindicat del 
Cos de Mossos d’Esquadra el 26 de febrer 
de 2014 a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12118/10

Resposta del Govern
Reg. 68505 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12118/10 us 
informo del següent:

Els comandaments del cos de Mossos d’Esquadra 
que van acudir a l’acte a què fa referència la pregunta 
ho van fer voluntàriament i sense descuidar les seves 
obligacions professionals.

El conseller d’Interior i el director general de la Poli-
cia hi van assistir convidats pels organitzadors.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Barcelona 
pels Mossos d’Esquadra del febrer del 2013 
al febrer del 2014
Tram. 314-12119/10

Resposta del Govern
Reg. 68506 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12119/10 us 
informo del següent:

El nombre de detencions a la ciutat de Barcelona entre 
febrer de 2013 i febrer de 2014 és el següent: 

Detencions per fet principal 

2013 febrer 1.286
març 1.446
abril 1.404
maig 1.531
juny 1.462
juliol 1.313
agost 1.427
setembre 1.355
octubre 1.406
novembre 1.124
desembre 1.161

2014 gener 1.180
febrer 1.205

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès) pels Mossos d’Es
quadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12120/10

Resposta del Govern
Reg. 68507 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12120/10 us 
informo del següent:

El nombre de detencions a la ciutat de l’Hospitalet de Llo-
bregat entre febrer de 2013 i febrer de 2014 és el següent:

Detencions per fet principal 

2013 febrer 179
març 203
abril 151
maig 183
juny 211
juliol 180
agost 195
setembre 172
octubre 189
novembre 135
desembre 158

2014 gener 177
febrer 165

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Badalona 
(Barcelonès) pels Mossos d’Esquadra del 
febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12121/10

Resposta del Govern
Reg. 68508 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12121/10 us 
informo del següent:

El nombre de detencions a la ciutat de Badalona entre 
febrer de 2013 i febrer de 2014 és el següent: 

Detencions per fet principal

2013 febrer 123
març 139
abril 154
maig 140
juny 145
juliol 128
agost 116
setembre 139
octubre 145
novembre 122
desembre 85

2014 gener 126
febrer 152 

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre de detinguts a Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelonès) pels Mossos d’Es
quadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12122/10

Resposta del Govern
Reg. 68509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12122/10 us 
informo del següent:

El nombre de detencions a la ciutat de Santa Coloma de 
Gramenet entre febrer de 2013 i febrer de 2014 és el següent: 

Detencions per fet principal

2013 febrer 44
març 59
abril 45
maig 37
juny 64
juliol 46
agost 35
setembre 47
octubre 46
novembre 55
desembre 36

2014 gener 35
febrer 44 

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Castelldefels 
(Baix Llobregat) pels Mossos d’Esquadra del 
febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12123/10

Resposta del Govern
Reg. 68510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12123/10 us 
informo del següent:

El nombre de detencions a la ciutat de Castelldefels 
entre febrer de 2013 i febrer de 2014 és el següent: 

Detencions per fet principal

2013 febrer 14
març 18
abril 21
maig 15
juny 17
juliol 21
agost 16
setembre 19
octubre 14
novembre 12
desembre 11

2014 gener 18
febrer 31 

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts a Sant Adrià 
de Besòs (Barcelonès) pels Mossos d’Es
quadra del febrer del 2013 al febrer del 2014
Tram. 314-12124/10

Resposta del Govern
Reg. 68511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12124/10 us 
informo del següent:

El nombre de detencions a la ciutat de Sant Adrià de 
Besòs entre febrer de 2013 i febrer de 2014 és el següent: 

Detencions per fet principal

2013 febrer 44
març 36
abril 37
maig 40
juny 46
juliol 36
agost 35
setembre 29
octubre 31
novembre 37
desembre 29

2014 gener 28
febrer 51

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comissaries dels Mossos d’Esqua
dra que consten en el web de la Generalitat i 
que no són operatives
Tram. 314-12125/10

Resposta del Govern
Reg. 68499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12125/10 us 
informo del següent:

Totes les comissaries que consten a la informació de 
servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra estan obertes al públic les vint-i-quatre hores 
tots els dies de l’any.

Actualment s’estan revisant les dades de localització 
de les comissaries del cos de Mossos d’Esquadra, co-
sa que permetrà suprimir les dades incorrectes, indi-
car l’horari de servei de determinades oficines en què 
l’horari d’atenció al públic no és permanent i realitzar 
les modificacions necessàries per facilitar la geoloca-
lització de les dependències policials.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els comandaments del Cos de Mos
sos d’Esquadra que tenen adscrit un vehicle 
del Cos i consta com un vehicle patrulla
Tram. 314-12126/10

Resposta del Govern
Reg. 68500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12126/10 us 
informo del següent:

Qualsevol dotació composada per un sol agent de po-
licia és donada d’alta com una patrulla policial. La raó 
no té res a veure amb l’estadística policial, sinó amb la 
seguretat dels agents de policia. La sala de comanda-
ment corresponent ha de conèixer el servei que ha de 
realitzar qualsevol agent fora de les dependències poli-
cials i la seva destinació.

En cas d’una intervenció els agents, aplicant els conei-
xements policials, el sentit comú i la màxima d’experi-
ència, valoren si poden dur a terme una actuació sense 
el suport d’altres dotacions policials.

Tot i que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra no utilitza el model de patrullatge unipersonal, 
aquesta és una pràctica comuna en els cossos policials.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obligació que tenen els agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra de presentar un 
justificant mèdic en cas d’indisposició
Tram. 314-12127/10

Resposta del Govern
Reg. 68501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12127/10 us 
informo del següent:

La Instrucció 7/2014, d’11 de març, sobre les absènci-
es al lloc de treball per incapacitat temporal, per mo-
tius de salut i per assistència a consulta mèdica dels 
membres del cos de Mossos d’Esquadra preveu que les 
absències produïdes per motius de salut durant la jor-
nada de treball o abans del seu inici, amb una durada 
màxima de tres dies naturals consecutius, es justifica-
ran mitjançant document acreditatiu d’atenció mèdica, 
en el qual ha de constar expressament el nom i cog-
noms del/de la pacient, la data d’atenció mèdica i les 
dades identificatives del centre o consulta mèdica.

La Instrucció esmentada preveu que les absències per 
motius de salut de durada màxima de tres dies conse-
cutius puguin ésser acreditades mitjançant declaració 
responsable de la persona interessada, a excepció d’al-
gunes jornades en les quals la complexitat en la pla-
nificació del dispositiu policial i la convocatòria a tre-
ball dels efectius que hi participen requereix un plus 
d’exigència en la justificació mèdica de les absències 
per motius de salut, per no veure compromès el servei 
de seguretat ciutadana, sent necessari aportar el docu-
ment acreditatiu d’atenció mèdica descrit en el parà-
graf anterior; concretament són les jornades previstes 
a la Resolució d’11 de març de 2014, de determinació 
de les jornades en les quals serà necessari aportar el 
document d’atenció mèdica per acreditar l’absència al 
lloc de treball per motius de salut i les jornades que 
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expressament preveu la pròpia Instrucció 7/2014, d’11 
de març.

Les jornades previstes a la Instrucció 7/2014, d’11 de 
març, són les següents:

– 1 de gener i la seva vigília en els seus torns de nit o 
tarda/nit
– 6 de gener i la seva vigília en els seus torns de nit o 
tarda/nit
– 1 de maig
– 24 de juny i la seva vigília en els seus torns de nit o 
tarda/nit
– 11 de setembre
– 25 de desembre i la seva vigília en els seus torns de 
nit o tarda/nit
– 26 de desembre

Les jornades previstes a la Resolució d’11 de març de 
2014 són únicament d’aplicació als funcionaris de les 
unitats que participin en els dispositius següents:

– 23 d’abril: Diada de Sant Jordi
– 11 de maig: Gran Premi de Fórmula 1
– 25 de maig: Eleccions al Parlament Europeu
– 15 de juny: Gran Premi de Moto GP
– 11 de setembre: Campionat del Món de Bàsquet. Úni-
cament s’inclou el dia de la semifinal del campionat
– 15 i 16 d’agost: Festes de Gràcia
– 12 d’octubre: Dia de la Hispanitat
– Del 24 al 26 d’octubre (ambdós inclosos): Ral·li 
RACC Catalunya
– 9 de novembre: Consulta pel dret a decidir

Anteriorment, les anomenades llavors indisposicions 
estaven regulades per la Instrucció 7/2001, de 29 de 
novembre, sobre les incapacitats temporals i les indis-
posicions dels funcionaris del cos de Mossos d’Esqua-
dra i per la Instrucció 3/2002, de 26 de febrer, que mo-
difica la Instrucció 7/2001, de 29 de novembre, sobre 
incapacitats temporals i les indisposicions del funcio-
naris del cos de Mossos d’Esquadra. Aquesta normati-
va, sense efecte des de l’inici de vigència de la Instruc-
ció 7/2014 abans esmentada, preveia que el funcionari 
del cos de Mossos d’Esquadra que patís una indispo-
sició que l’impossibilités acudir al seu lloc de treball 
havia de comunicar la seva absència, amb una antela-
ció mínima d’una hora abans de l’inici de la seva jor-
nada de treball, i s’havia de visitar pel facultatiu mèdic 
corresponent, a qui havia de sol·licitar l’emissió d’un 
justificant. A més, en el cas que el funcionari del cos 
de Mossos d’Esquadra patís la indisposició durant la 
jornada laboral, després d’incorporar-se al seu lloc de 
treball, havia de comunicar-ho immediatament al seu 
superior jeràrquic i visitar-se pel facultatiu mèdic cor-
responent, a qui havia de sol·licitar l’emissió d’un jus-
tificant on quedés palès que el funcionari indisposat 
havia estat visitat el dia de la seva absència o el dia 
immediatament posterior.

Les raons que justifiquen haver d’aportar el document 
acreditatiu d’atenció mèdica per les absències per 

motius de salut de durada màxima de tres dies con-
secutius per aquelles jornades descrites anteriorment 
no impliquen cap diferència ni canvi de criteri respec-
te la necessitat i l’obligació de justificació mèdica que 
ja existia d’acord amb la previsió de les Instruccions 
7/2001 i 3/2002, ara sense efecte.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es
quadra majors de cinquanta anys que no 
s’han acollit a la segona activitat l’1 de ge
ner de 2014
Tram. 314-12128/10

Resposta del Govern
Reg. 68502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12128/10 us 
informo del següent:

El nombre de funcionaris del cos de Mossos d’Esqua-
dra majors de 50 anys que a data 1 de gener de 2014 
no estaven declarats en situació administrativa espe-
cial de segona activitat és de 567.

Barcelona, 20 de maig de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recuperació de la gerència única de 
l’Institut Català de la Salut i de Gestió i Pres
tació de Serveis Sanitaris al Camp de Tarra
gona i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12134/10

Resposta del Govern
Reg. 68261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12134/10 
a 314-12139/10 us informo del següent:
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Des que es va constituir la gerència única de l’ICS al 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i l’Empresa Pú-
blica de Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS) 
l’any 2013, no ha deixat de funcionar com a tal.

El cessament, per motius personals, del gerent de 
l’Empresa Pública GIPSS i posterior nomenament 
com a gerent de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge 
IDI, va motivar el nomenament, per substitució, del Sr. 
Pere Àngel Montserrat Ollé com a gerent únic de l’ICS 
al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i de l’Empre-
sa Pública GIPSS.

D’altra banda, no s’ha creat cap nou lloc de treball, ja 
que la incorporació del nou adjunt a Gerència ha estat 
per cobrir la vacant existent, amb les funcions i les re-
tribucions assignades a la plaça originària i sense mo-
tivar cap increment de despesa.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nous llocs de treball de l’Institut 
Català de la Salut i de Gestió i Prestació de 
Serveis Sanitaris del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre
Tram. 314-12135/10

Resposta del Govern
Reg. 68261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12134/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals l’Institut Català 
de la Salut ha nomenat un nou gerent terri
torial al Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-12136/10

Resposta del Govern
Reg. 68261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12134/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la dimissió del gerent de 
Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris
Tram. 314-12137/10

Resposta del Govern
Reg. 68261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12134/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posició del Departament de Salut 
amb relació a la dimissió del gerent de Ges
tió i Prestació de Serveis Sanitaris
Tram. 314-12138/10

Resposta del Govern
Reg. 68261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12134/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions, responsabilitats i retri
bucions d’un nou alt càrrec directiu nomenat 
per l’Institut Català de la Salut a Tarragona
Tram. 314-12139/10

Resposta del Govern
Reg. 68261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12134/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el CAP Santa Eulàlia Nord, a l’Hospita
let de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-12151/10

Resposta del Govern
Reg. 68262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12151/10 us 
informo del següent:
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La construcció del CAP Santa Eulàlia Nord de l’Hos-
pitalet de Llobregat és una actuació d’inversió previs-
ta al Pla d’actuacions d’inversions en equipaments de 
salut.

Hores d’ara ja es disposa del pla funcional i, pel que 
respecta al solar, cal assenyalar que l’Ajuntament  està 
finalitzant la modificació del planejament que afecta 
l’àmbit en què se situarà el nou edifici (Pla Especial 
per a la concreció dels paràmetres d’edificació d’un 
CAP al barri de Santa Eulàlia, al carrer de l’Alham-
bra, 20). En aquest sentit, s’estan portant a terme les 
darreres accions per a l’aprovació definitiva del Pla per 
tal de fer, a continuació, l’oferiment del solar al Cat-
Salut.

Una vegada resolts aquests dos aspectes, es preveu que 
l’any 2015 es pugui elaborar el projecte executiu i, a 
partir de l’any 2016, es podria licitar l’execució de les 
obres en funció de les prioritats que determini la regió 
sanitària i de l’escenari pressupostari. L’import esti-
mat de l’actuació es situa en 2,5 M €.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte per a l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida
Tram. 314-12164/10

Resposta del Govern
Reg. 68263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12164/10 us 
informo del següent:

L’Institut Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLEI-
DA), es gestiona mitjançant una fundació, creada el 
2004, que aglutina la recerca biomèdica de Lleida, 
que es fa tant a la Universitat (Universitat de Llei-
da, UdL), com al Sistema Sanitari (Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova, àmbit d’assistència primà-
ria de Lleida, serveis territorials del Departament de 
Salut i l’Hospital de Santa Maria). L’institut té com 
a voluntat catalitzar la recerca biomèdica de Lleida, 
ajuntant esforços, per tal de ser competitius en l’esce-
nari de recerca biomèdica catalana, espanyola i euro-
pea i, al mateix temps, impulsar la qualitat assisten-
cial dels centres sanitaris de Lleida, en benefici dels 
usuaris de la sanitat pública lleidatana. Cal esmentar 
a més, que té una important funció d’equilibri ter-

ritorial i uns dels seus reptes és interaccionar amb 
la societat civil lleidatana per a benefici mutu. Entre 
2013 i 2014, l’IRBLLEIDA ha passat favorablement 
l’avaluació com a Centre de Recerca de la Generalitat 
de Catalunya (CERCA), i acaba de rebre l’acreditació 
com a Instituto de Investigación Sanitaria del Institu-
to Carlos III.

En relació als recursos, ubicació i nous espais, l’insti-
tut desenvolupa la seva activitat clínica en el context 
de l’atenció mèdica i d’infermeria que es du a terme en 
els àmbits hospitalaris i d’atenció primària de Lleida. 
La recerca de laboratori es du a terme en un edifici de 
4.000 m2, en el recinte de l’Hospital Universitari Ar-
nau de Vilanova (HUAV), construït i propietat de la 
UdL, i gestionat per l’IRBLLEIDA. Està en construc-
ció un segon edifici de 4.000 metres quadrats, també 
propietat de la UdL, que acollirà la unitat d’assaigs clí-
nics, i els serveis científic tècnics (en especial biòmi-
ca), molts dels quals estan provisionalment en espais 
de l’HUAV. En aquests moments la construcció està 
aturada en espera que el Govern de l’Estat aprovi una 
reassignació de fonts FEDER. La recerca amb animals 
d’experimentació es du a terme en dues instal·lacions: 
l’estabulari de la UdL, de 1.300 m2, en el recinte de 
l’HUAV, gestionat per la UdL, amb un conveni espe-
cífic amb l’IRBLLEIDA i el CREBA, actualment en 
construcció. CREBA és una instal·lació, de 1.000 m2 

per fer recerca biomèdica utilitzant el porc com a or-
ganisme mimètic, especialment en l’àrea dels equips 
de diagnòstic i tractament quirúrgic, ubicada a Torre-
lameu, i la seva construcció ha estat finançada per la 
Diputació de Lleida. Està previst que esdevingui un 
projecte de col·laboració público-privada, amb empre-
ses del sector del porcí.

L’IRBLLEIDA té un pressupost aproximat de 4 mili-
ons d’euros, amb un equilibri pressupostari mantingut 
en els darrers anys. Rep una assignació de 550.000 € 
de la Generalitat de Catalunya, i uns 120.000 € com a 
patrocini per part de 120 empreses, predominantment 
de Lleida. La resta del pressupost correspon a projec-
tes finalistes, principalment obtinguts en convocatòri-
es espanyoles i europees en règim competitiu. Compta 
amb més de 300 investigadors entre personal propi i 
adscrit. El pressupost no inclou el sou de professors 
i metges, el qual prové de la universitat i dels hospi-
tals, però si el sou dels investigadors propis, i els fons 
dels projectes de qualsevol investigador, sigui propi o 
adscrit.

Pel que fa a les activitats de recerca bàsica, transla-
cional i clínica de l’IRBLLEIDA es desenvolupa per 
29 grups independents, amb especial atenció a quatre 
camps (estrès cel·lular, càncer, neurociència i patologia 
cardiovascular).

Les àrees temàtiques de recerca definides de l’IRB-
Lleida són: estrès en sistemes biològics; medicina i 
terapèutica experimental; models cel·lulars i mole-
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culars de patologies humanes; neurociència; i medi-
cina clínica

Barcelona, 6 de maig 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 les reunions i els dictàmens del Con
sell de Sanitat
Tram. 314-12173/10

Resposta del Govern
Reg. 68293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12173/10 us 
informo del següent:

Des de l’any 2008, el Consell Assessor de Salut es va 
reunir 15 vegades i la darrera reunió es va produir el 3 
de desembre de 2010. Els membres del Consell tenien 
per funció traslladar el seu posicionament en relació 
als temes que la Consellera els presentava.

Mitjançant el Decret 147/2011, de 18 de gener, es va 
crear el Consell Assessor del President per a la Soste-
nibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari, per la qual 
cosa es va considerar oportú, mentre aquest continués 
vigent, no convocar el Consell Assessor de Salut, sens 
perjudici dels consells assessors que en diversos àm-
bits assistencials convoca regularment el Departament 
de Salut per a comptar amb l’expertesa dels professio-
nals i d’altres agents del sector.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració del Pla de política forestal
Tram. 314-12174/10

Resposta del Govern
Reg. 68489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12174/10 i 
314-12175/10, us informo del següent:

Tal i com vam respondre al seguiment de compliment 
de la resolució 27/X sobre el sector forestal, el juny de 
2013 es va entregar l’informe final «Mapping forestal 
i de la transformació de la fusta de Catalunya». El de-
sembre es van presentar les conclusions al CTFC, que 
permetria definir un Pla d’Acció per iniciar la consti-
tució del Clúster de la biomassa. A dia d’avui, el Clús-
ter de la biomassa es troba en una fase d’incipient, 
en la qual s’està promovent la creació de condicions 
d’entorn necessàries pel seu desenvolupament. S’han 
preestablert quatre fases per la creació del Clúster de 
la biomassa, que són la involucració empresarial i el 
consens dels reptes estratègics, la determinació de les 
opcions estratègiques i l’anàlisi de referències interna-
cionals, la definició del pla d’accions del clúster de la 
biomassa i la governança i posada en marxa del clús-
ter. La durada aproximada per desenvolupar i posar en 
marxa del clúster podria ser entorn a 6-12 mesos.

Barcelona, 20 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de clúster de la fusta i la 
biomassa
Tram. 314-12175/10

Resposta del Govern
Reg. 68489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12174/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats dels treballs de la Taula 
de la Biomassa, Forestal i Agrícola
Tram. 314-12176/10

Resposta del Govern
Reg. 68490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12176/10 us 
informo del següent:

L’objectiu principal aconseguit es concreta en l’apro-
vació de l’Estratègia per promoure l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal i agrícola per part del 
Govern, en data 18 de febrer de 2014. Aquesta estra-
tègia passa per promoure l’activació de la gestió fo-
restal sostenible a Catalunya a través de l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal i agrícola de Catalu-
nya i pretén millorar l’estat dels boscos i la seva biodi-
versitat, reduir el risc d’incendis i els efectes del can-
vi climàtic, i contribuir a la recuperació econòmica a 
través de l’activació del sector forestal i la dinamitza-
ció de les zones rurals. Paral·lelament, es pretén po-
tenciar el sector forestal, dinamitzar els aprofitaments 
de la superfície arbrada de Catalunya, i contribuir al 
desenvolupament econòmic general, especialment en 
l’àmbit rural, amb la creació d’activitat econòmica i de 
nous llocs de treball directes i indirectes en l’horitzó 
del 2020. L’aprofitament de la biomassa per a usos tèr-
mics, a més de contribuir a la disminució de la depen-
dència energètica externa, afavoreix la competitivitat 
de les empreses consumidores d’energia i el desenvo-
lupament d’un teixit empresarial format per noves em-
preses. Finalment a més, aquesta estratègia vol assen-
tar un model de producció energètica sostenible que 
repercuteixi directament en un estalvi directe sobre 
els consumidors finals, molt especialment per a ajun-
taments, corporacions locals i empreses.

Barcelona, 20 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients informatius 
oberts a centres hospitalaris per la derivació 
de pacients de l’activitat pública a la privada
Tram. 314-12200/10

Resposta del Govern
Reg. 68294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12200/10 i 
314-12201/10 us informo del següent:

Actualment hi ha oberts tres expedients informatius 
a centres hospitalaris per la derivació de pacients de 
l’activitat pública a la privada. Aquests expedients 
s’estan tramitat a la Subdirecció General d’Avaluació i 
Inspecció d’Assistència Sanitària.

En els darrers tres anys s’ha imposat una sanció a un 
centre hospitalari del SISCAT per la derivació de pa-
cients de l’activitat pública a la privada. Es tracta de 
la Fundació Asil Hospital de Granollers i l’import de la 
sanció va ser de 3.006 € (Resolució del conseller de 
Salut de 22.07.2013).

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a centres 
hospitalaris del Siscat per la derivació de 
pacients de l’activitat pública a la privada
Tram. 314-12201/10

Resposta del Govern
Reg. 68294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12200/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost de l’ens públic de gestió 
dels centres sanitaris de dependència públi
ca de Lleida
Tram. 314-12202/10

Resposta del Govern
Reg. 68295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12202/10 
a 314-12207/10 us informo del següent:

L’encàrrec del Govern al CatSalut és proposar, en un 
termini inferior a 6 mesos, un projecte per unificar so-
ta la titularitat d’un únic ens jurídic, de naturalesa pú-
blica, propi i independent, tots els dispositius assisten-
cials gestionats per les entitats proveïdores del sector 
públic vinculades al Departament de Salut en l’àmbit 
de la Regió Sanitària (RS) Lleida: Institut Català de la 
Salut (ICS) i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), amb 
la participació de l’Institut de Recerca Biomèdica de 
Lleida (IRB).

Està totalment acreditat i documentat que la sanitat 
pública de Lleida funciona adequadament i amb un alt 
grau d’interrelació entre les empreses públiques ma-
joritàries des de fa més de 20 anys. En cap moment 
el projecte fa relació amb dèficits en l’assistència, sinó 
que donarà eficiència, evitarà duplicitats i multiplica-
rà el producte final al fer junts el que fins ara feien els 
proveïdors per separat.

Aquest projecte millorarà la situació actual en que:

– Permetrà unificar les polítiques organitzatives, estra-
tègiques i operatives úniques, el que farà que es produ-
eixi una millora de la qualitat.

– Incrementarà el volum de compres per la qual cosa 
els descomptes que es produeixen seran més alts, i ai-
xò revertiràn en diners per millorar la cartera de ser-
veis i més activitat assistencial.

– S’ajustarà més a les necessitats de la població ex-
pressades pels clínics al tenir la decisió en el territori.

– Millorarà la qualitat assistencial perquè hi haurà una 
millor interrelació entre l’atenció primària i l’hospita-
lària ja que hi haurà un únic comitè estratègic sense 
barreres administratives.

– S’enriquirà l’assistència i la docència, fent-les més 
competitives i visibles a nivell de tot Catalunya, mit-
jançant l’aliança estratègica amb l’Institut de Recerca.

També cal dir que la xifra de 280 milions és un arro-
doniment del pressupost 2013 de les entitats que cons-
tituiran el nou ens que inclou el pressupost de personal.

Quant a l’exclusió de l’Hospital de la Seu d’Urgell, cal 
aclarir que l’hospital és propietat i està gestionat per 
una fundació privada (Fundació Sant Hospital). No es 
tracta doncs d’una entitat proveïdora que formi part de 
les empreses públiques i consorcis de la Generalitat 
de Catalunya, sí però del SISCAT.

Pel que fa a l’aportació de la unitat de recerca biomè-
dica, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB-
Lleida) és una fundació pública, creada el 2004, per 
aglutinar la recerca biomèdica de Lleida, que es fa tant 
a la Universitat (Universitat de Lleida, UdL) com al 
sistema sanitari (Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova, HUAV, àmbit d’assistència primària de Lleida, 
Serveis Territorials del Departament de Salut i Hospi-
tal de Santa Maria).

La voluntat de l’IRBLleida és catalitzar la recerca 
biomèdica de Lleida, sumant esforços, per tal de ser 
competitius en l’escenari de recerca biomèdica catala-
na, espanyola i europea i al mateix temps impulsar la 
qualitat assistencial dels centres sanitaris de Lleida en 
benefici dels usuaris de la sanitat pública lleidatana. 
També té una important funció d’equilibri territorial 
i un dels reptes és interaccionar amb la societat civil 
lleidatana per a benefici mutu. Entre 2013 i 2014, IRB-
Lleida ha passat favorablement l’avaluació com a Cen-
tre de Recerca de la Generalitat de Catalunya (CER-
CA), i acaba de rebre l’acreditació com a Instituto de 
Investigación Sanitaria del Instituto Carlos III.

La incorporació de l’IRBLleida a aquest futur ens am-
pliarà la capacitat de recerca i innovació del territo-
ri i la seva projecció estatal i internacional. Aquesta 
incorporació es tractarà en la propera reunió del Pa-
tronat, prevista per al proper mes de juny de 2014. La 
interacció entre l’IRBLleida i els altres components de 
l’ens haurà de respectar les normes que, quant a la ges-
tió d’un institut acreditat, defineix l’Instituto Carlos III 
en la seva guia d’acreditació.

Barcelona, 8 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estructura de l’ens públic de gestió 
dels centres sanitaris de dependència públi
ca de Lleida
Tram. 314-12203/10

Resposta del Govern
Reg. 68295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12202/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de la unitat de recerca bio
mèdica a l’ens públic de gestió dels centres 
sanitaris de dependència pública de Lleida
Tram. 314-12204/10

Resposta del Govern
Reg. 68295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12202/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exclusió de la Fundació Sant Hos
pital, de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), de l’ens 
públic de gestió dels centres sanitaris de 
dependència pública de Lleida
Tram. 314-12205/10

Resposta del Govern
Reg. 68295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12202/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de l’ens públic de gestió 
dels centres sanitaris de dependència públi
ca de Lleida
Tram. 314-12206/10

Resposta del Govern
Reg. 68295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12202/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó per a crear l’ens públic de gestió 
dels centres sanitaris de dependència públi
ca de Lleida
Tram. 314-12207/10

Resposta del Govern
Reg. 68295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12202/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions fetes per a obtenir la titu
laritat i la gestió de les obres del Pla integral 
de protecció del delta de l’Ebre executades 
per la societat estatal Aigües de les Con
ques Mediterrànies
Tram. 314-12209/10

Resposta del Govern
Reg. 68513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-12209/10 
a 314-12212/10, amb les següents consideracions:

Les obres del PIPDE integren actuacions de l’àmbit de 
sanejament (PSARU) i del control i seguiment del me-
di hídric (Red de Indicadores ambientales del Delta 
del Ebro, RIADE).

Pel que fa a les actuacions relatives a la millora del 
sanejament, aquestes varen ser declarades obres d’In-
terès General de l’Estat (i són, per tant, de titularitat 
de l’executiu central). Per això les va dur a terme l’em-
presa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA 
(ACUAMED), per encàrrec del Ministeri d’Agricultu-
ra, Alimentació i Medi Ambient, a través de la fórmu-
la del conveni de gestió directa.

Aquestes instal·lacions es podran incorporar al Pla de 
Sanejament de Catalunya, a efectes de la seva explo-
tació per part de la Generalitat, quan les parts (el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el 
Govern de la Generalitat) signin el corresponent con-
veni de cessió d’ús o d’explotació de les instal·lacions, 
a favor del Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha 
sol·licitat, de forma reiterada, al Ministeri el traspàs de les 
instal·lacions per poder fer-se’n càrrec de l’explotació. Ac-
tualment es troba en tràmit el conveni de cessió de l’ús o 
explotació de l’obra en favor de la Generalitat.

A partir de la signatura de l’esmentat conveni, l’ACA 
podrà assumir la gestió i explotació dels sistemes de 
sanejament. Al seu torn, l’ACA podrà traspassar la 
gestió directa als ens gestors del sanejament existents 
al territori.

Pel que fa a la Red de Indicadores ambientales del 
Delta del Ebro –RIADE–, des de l’ACA s’està treba-
llant en un conveni amb el Ministeri per la cessió d’ús 
de les instal·lacions que es va acordar amb la CHE que 
explotaria la Generalitat. Aquestes actuacions hauri-
en de ser assumides pels Departaments d’Agricultura, 
Ramaderia, Alimentació i Medi Natural i el de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Es preveu disposar, durant l’any 2014, per part de 
l’ACA de la cessió d’ús de la xarxa d’indicadors esmen-
tats.

En el cas que no es signés el conveni o traspàs de les 
infraestructures, la seva gestió correspon al Ministeri, 
ja que són obres declarades d’interès General de l’Estat.

Barcelona, 22 de maig de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els organismes que assumiran la ges
tió de les infraestructures integrades en el 
Pla integral de protecció del delta de l’Ebre
Tram. 314-12210/10

Resposta del Govern
Reg. 68513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12209/10.

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la data prevista per a arribar a un 
acord amb al Govern de l’Estat per a assu
mir la gestió de la xarxa d’indicadors del del
ta de l’Ebre
Tram. 314-12211/10

Resposta del Govern
Reg. 68513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12209/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la responsabilitat d’intervenció i els 
mecanismes de coordinació per a gestionar 
les infraestructures del Pla integral de pro
tecció del delta de l’Ebre
Tram. 314-12212/10

Resposta del Govern
Reg. 68513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12209/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri per a escollir els participants 
en una jornada de salut i el cost d’aquesta 
jornada
Tram. 314-12244/10

Resposta del Govern
Reg. 68296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-12244/10 us 
informo del següent:

Els ponents de la Jornada de salut van ser escollits 
amb la perspectiva de donar resposta als objectius es-
pecífics de la trobada que era de reflexió interna. La 
jornada pretenia reflexionar sobre les noves formes 
d’en tendre la participació. Aquesta s’iniciava amb la pre -
senta ció del procés participatiu que es volia empren-
dre i tot seguit hi havia una conferència que tenia per 
títol «Nous temps, noves formes de participació», a 
càrrec del Sr. Marc Parés, professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i expert àmpliament 
reconegut en aquesta matèria. La jornada es comple-
tava amb dues taules que abordaven dues perspectives 
diferents.

La primera taula, amb el títol de «No ens representen», 
pretenia reflexionar sobre la crisi de representa tivitat 
que actualment afecta a la majoria d’institu cions. És 
per això que els participants eren persones que for-
men, o han format part, d’associacions i organismes 
que es basen en la representativitat d’una po blació 
(Parlament de Catalunya, Confederació d’Associaci-
ons de veïns de Catalunya, Coordinadora d’Usuaris 
de la sanitat pública) i el senyor Toni Aira, periodista 
i professor de comunicació política a les universitats 
Pompeu Fabra (UPF), Ramon Llull (URL) i Oberta 
de Catalunya (UOC), i molt actiu a les xarxes socials 
i als mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio i 
televisió) com a creador d’opinió pública. I pel que fa 
al senyor Ernest Benach cal tenir molt present que du-
rant la setena i vuitena legislatures va ser el President 
del Parlament de Catalunya, on resideix la màxima re-
presentativitat de la ciutadania. Només aquest sol fet, 
juntament amb l’impuls que durant el seu mandat es 
va donar a les noves tecnologies al Parlament (Canal 
Parlament, twitter, etc.) ja acredita i avala la seva elec-
ció com a ponent.

La segona taula pretenia copsar la sensació del món 
local per persones escollides democràticament. 
D’aquí el seu títol «No ens tenen en compte». En 
aquest cas els ponents escollits eren persones d’una 
llarga trajectòria en la política municipal, que van 
ser alcaldes de dues poblacions molt diferents tant 
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des del vessant socioeconòmic com geogràfic, Gi-
rona (Joaquim Nadal) i Amposta (Joan Ma. Roig), i 
que tenien hospital en els seus municipis, un de gran 
i un de petit, respectivament. Ambdós han estat ex-
presidents de les organitzacions municipalistes més 
importants de Catalunya, la Federació de Munici-
pis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), respectivament, i el fet que actu-
alment no estiguin en actiu els permetia fer una va-
loració amb una certa distància, però amb coneixe-
ment de causa, de com ha evolucionat el concepte de 
la participació ciutadana en els darrers anys. I, com 
en el cas anterior, s’hi afegia la visió de la senyora 
Pilar Rahola, periodista i professional prou recone-
guda en els mitjans de comunicació (premsa escrita, 
ràdio i televisió), creadora d’opinió i molt activa en 
les xarxes socials.

Tots els ponents participaven gratuïtament i l’auditori 
de la Pedrera estava cedit, també gratuïtament, per la 
Fundació de la Pedrera mitjançant un conveni de col-
laboració. Així doncs, l’únic cost que hagués generat 
la Jornada era el coffee break, que s’havia encarregat 
a Cuina Justa, empresa social vinculada a la Fundació 
Cassià Just.

Estem absolutament convençuts que els quatre ponents 
esmentats juntament amb els altres que es van selecci-
onar per intervenir en la Jornada podien fer aportaci-
ons molt rellevants atès que la trobada pretenia reflexi-
onar sobre la participació social i local en l’àmbit de la 
salut. No es volia fer una jornada de medicina (científi-
ca) o d’experts gestors del món sanitari. Volíem que es 
parlés de participació des del món social i des del món 
local, i en aquests àmbits tots els ponents han estat i 
són referents a casa nostra.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya amb relació a un pro
cés de selecció de l’Administració de la Ge
neralitat
Tram. 314-12296/10

Resposta del Govern
Reg. 68181 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, per tal de donar res-
posta a la pregunta parlamentària 314-12258/10 us tra-

meto, en un document adjunt, l’informe elaborat per la 
Secretaria General d’aquest Departament.

Barcelona, 6 de maig de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de casos arxivats als jutjats 
de violència contra la dona entre el gener del 
2012 i l’abril del 2014
Tram. 314-12381/10

Resposta del Govern
Reg. 68182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, per tal de donar res-
posta a la pregunta parlamentària 314-12381/10 us tra-
meto, en un document adjunt, l’informe elaborat per la 
Secretària de Relacions amb l’Administració de Jus-
tícia.

Barcelona, 14 de maig de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els apuntalaments de la muralla de 
Tarragona
Tram. 314-12464/10

Resposta del Govern
Reg. 68229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-12464/10 i 
314-12465/10, us informo del següent:

Part dels problemes que pateix la muralla de Tarra-
gona són atribuïbles a factors mediambientals, com la 
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desintegració del material cohesionant de les pedres 
utilitzades majoritàriament en la construcció (gres i 
calcària), i a problemes d’humitat. Una part d’aquests 
problemes es podrien evitar amb actuacions de mante-
niment més sovintejades, un deure de conservació que, 
d’acord amb l’art. 21 de la Llei del patrimoni cultural 
català, correspon als propietaris del bé immoble i, en 
aquest cas, el tram de la muralla és propietat de l’Ajun-
tament de Tarragona.

El Departament de Cultura ha encarregat un nou Pla 
Director, actualment en tramitació, per tal d’obtenir 
un document que ajudi a planificar les prioritats i, so-
bretot, els criteris d’actuació en la muralla.

Independentment de la inversió prevista mitjançant 
l’u per cent cultural, el Departament de Cultura ha 
previst en el pressupost d’enguany una subvenció de 
200.000,00 € per a la restauració de la muralla de Tar-
ragona, actualment en tramitació.

Barcelona, 15 de maig de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos d’urgència destinats a 
reparar els danys a la muralla de Tarragona 
provocats per les ventades
Tram. 314-12465/10

Resposta del Govern
Reg. 68229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12464/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca de subministrament elèctric 
i el funcionament dels grups electrògens al 
Cen tre Penitenciari Brians 2 el 20 d’abril 
de 2014
Tram. 314-12766/10

Resposta del Govern
Reg. 68531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, per tal de donar 
resposta conjunta a les preguntes parlamentàries 314-
12766, 314-12767, 314-12768 i 314-12769 us trameto, 

en un document adjunt, l’informe elaborat per la Di-
recció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 19 de maig de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca de subministrament elèctric 
i el funcionament dels grups electrògens al 
Centre Penitenciari Brians 2 el 27 d’abril 
de 2014
Tram. 314-12767/10

Resposta del Govern
Reg. 68531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12766/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades al Centre Peni
tenciari Brians 2 després de les circumstàn
cies que es van produir el 20 d’abril de 2014
Tram. 314-12768/10

Resposta del Govern
Reg. 68531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12766/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades al Centre Peni
tenciari Brians 2 després de les circumstàn
cies que es van produir el 27 d’abril de 2014
Tram. 314-12769/10

Resposta del Govern
Reg. 68531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12766/10.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el director general de la Policia
Tram. 310-00300/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 68747 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
continuïtat del Sr. Manel Prat al capdavant de la Di-
recció General de Policia?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’habitatge social 
i els desnonaments
Tram. 310-00301/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 68748 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les polítiques d’habitatge social i els desnonaments a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió, l’explotació i l’anàlisi 
de les dades i la informació sanitària del sis
tema de salut
Tram. 310-00302/10

Anunci
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 68749 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

Sobre la gestió, l’explotació i l’anàlisi de les dades i la 
informació sanitària del sistema de salut de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la continuïtat de les emissions 
dels canals de Televisió de Catalunya
Tram. 310-00303/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 68758 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte la continuïtat de les emissions del diferents 
canals de Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els compromisos acordats en 
l’àmbit de la salut
Tram. 310-00304/10

Anunci
Alba vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 68759 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre els compromisos acordats en relació a l’àmbit de 
la salut, especialment pel que fa a l’afectació als hos-
pitals catalans?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la internacionalització de la in
dústria i l’economia
Tram. 310-00305/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 68761 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

– Quina és la valoració del Govern pel que fa a la in-
ternacionalització de la indústria i de l’economia ca-
talanes?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la representació catalana al 
Consell d’Europa en matèria d’educació
Tram. 310-00306/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 68762 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la valoració de l’Honorable Consellera 
d’Ensenyament sobre el semestre de representació ca-
talana al Consell d’Europa en matèria d’educació?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Pla per al dret a l’habitatge
Tram. 310-00307/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 68763 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Com valora el Govern l’aprovació del Pla per al Dret 
a l’Habitatge?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’empresa Robert Bosch, de 
Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 310-00308/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68765 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a l’em-
presa Robert Bosch de Castellet i la Gornal (Alt Pe-
nedès)?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els mitjans de comunicació
Tram. 310-00309/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 68767 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre els mitjans 
de comunicació a Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els preparatius per a convocar 
el referèndum
Tram. 310-00310/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68769 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quins són els preparatius que està duent a terme el 
Govern per a la celebrar un referèndum sobre el qual 
no té autorització per celebrar-ho?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la campanya electoral de les 
eleccions al Parlament Europeu
Tram. 310-00311/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68770 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Considera el Govern que ha garantit, en la campa-
nya de les Eleccions al Parlament Europeu, que tots 
els partits han pogut exercir lliurament i sense coacci-
ons el dret democràtic de fer campanya electoral?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00176/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 68325 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 20 de maig de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00177/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 68705 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00178/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 68746 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00179/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 68756 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00180/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 68760 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en re-
lació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00181/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68764 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00182/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68768 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 26.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que anul·la la di
rectiva sobre la conservació de dades
Tram. 311-01457/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68597 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Té present el Departament d’Interior, pel que fa a les 
anomenades Metadades telefòniques, la Sentència de 
la Sala Segona del Tribunal Suprem espanyol de 19 
de febrer de 2007, i la recent Sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea de 8 d’abril d’aquest any 
en els assumptes acumulats C-293/12 i C-594/12 que 
anul·la la Directiva sobre conservació de dades?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la legalitat del procediment 
per a identificar un número de telèfon
Tram. 311-01458/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68598 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

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

– Té present el Departament d’Interior que la conse-
cució de codis que permeten identificar el número de 
telèfon que realitza una comunicació suposa una inter-
cepció de la mateixa que exigeix la prèvia autorització 
judicial?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de dispositius ti
pus G12 per a intervenir comunicacions
Tram. 311-01459/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68599 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

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: 

– Disposa el Departament d’Interior o algun altre De-
partament o organisme de la Generalitat de sistemes 
GI2 de l’empresa Verint o d’altres similars que perme-
ten no tan sols intervenir comunicacions sinó obtenir 
també els números de telèfon fixes i mòbils en la co-
municació que es produeixi per un mòbil en un àmbit 
de centenars de metres de distància?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús d’equips de monitoritza
ció pels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01460/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68600 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

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: 

– Utilitzen els Mossos d’Esquadra equips de monito-
rització GSM marca Verint, Oscor o altres, i en cas, 
afirmatiu, de quants equips disposen?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible cessió d’al
gun equip de monitorització a una agència 
de detectius
Tram. 311-01461/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68601 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

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 parla-
mentari: 

– Ha cedit el Departament d’Interior en alguna 
ocasió un equip de monitorització a alguna empre-

sa privada, com per exemple, una agència de detec-
tius?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús d’equips de monitorit
zació pels cossos i forces de seguretat de 
l’Estat
Tram. 311-01462/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68602 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

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: 

– Li consta al Govern si la Policia de l’Estat utilitza 
a Catalunya equips de monitorització GSM, i en cas 
afirmatiu, ha estat informat el Govern per la Delegació 
del Govern de l’Estat a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el control de l’ús d’equips de 
monitorització
Tram. 311-01463/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68603 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

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: 

– Quin control realitza el Govern sobre els equips de 
monitorització siguin per us comercial o qualsevol al-
tra finalitat?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació dels importa
dors, distribuïdors i propietaris d’equips de 
monitorització que poden servir per a inter
ceptar comunicacions
Tram. 311-01464/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68604 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

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 parla-
mentari: 

– Té el Govern identificats a tots els importadors, dis-
tribuïdors i propietaris dels equips de monitorització 
o d’altres que puguin servir per a la interceptació de 
comunicacions?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el possible ús d’equips de 
monitorització sense ordre judicial i la legali
tat en l’obtenció de dades policials
Tram. 311-01465/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68605 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– En el cas de que el Cos de Mossos d’Esquadra o 
qualsevol altre organisme de la Generalitat hagi utilit-
zat equips de monitorització s’ha fet sempre amb ordre 
judicial?

– Està segur el Govern que totes les bases de dades 
policials de que disposa el Cos de Mossos d’esquadra 
han estat obtingudes de forma legal, atesa la Sentèn-
cia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 8 
d’abril de 2014?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el control de l’accés policial a 
metadades telefòniques sense ordre judicial
Tram. 311-01466/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68606 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

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: 

– Existeix per part del Govern algun control sobre 
l’accés policial a metadades telefòniques sense ordre 
judicial?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment de la privaci
tat de les comunicacions i la localització físi
ca i geogràfica dels ciutadans
Tram. 311-01467/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68607 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que la privacitat de les comuni-
cacions entre ciutadans, així com la de la seva localit-

zació física geogràfica, està garantida atesa l’existèn-
cia de dispositius com els equips de monitorització?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes per a 
garantir la privacitat de les comunicacions i la 
localització física i geogràfica dels ciutadans
Tram. 311-01468/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68608 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines mesures preveu adoptar el Govern per garan-
tir a la ciutadania la privacitat de les seves converses 
telefòniques i de la seva localització física geogràfica?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració i regulació d’ús 
d’un cens d’equips de monitorització
Tram. 311-01469/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68609 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

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

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

– Té previst el Govern realitzar un cens dels equips de 
monitorització i regular-ne el seu ús?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de detinguts pels 
Mossos d’Esquadra arran dels incidents 
ocorreguts a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 
21 de maig de 2014
Tram. 311-01470/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68690 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quantes persones han estat detingudes pels Mossos 
d’Esquadra en relació als violents incidents viscuts el 
passat 21 de maig de 2014 a Vilanova i la Geltrú du-
rant la celebració d’un acte electoral del Partit Popular 
de Catalunya on va participar el Ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden
tificades pels Mossos d’Esquadra arran dels 
incidents ocorreguts a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) el 21 de maig de 2014
Tram. 311-01471/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68691 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quantes persones han estat identificades pels Mos-
sos d’Esquadra en relació als violents incidents viscuts 
el passat 21 de maig de 2014 a Vilanova i la Geltrú du-
rant la celebració d’un acte electoral del Partit Popular 
de Catalunya on va participar el Ministre d’Hisenda i 
Administracions Públiques?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra que componien el dis
positiu de seguretat desplegat a Vilanova i la 
Geltrú (Garraf) el 21 de maig de 2014
Tram. 311-01472/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68692 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quants agents dels Mossos d’Esquadra composaven 
el dispositiu de seguretat durant la celebració d’un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya el passat 21 
de maig de 2014 a Vilanova i la Geltrú on va participar 
el Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i 
en el que es va patir violents incidents?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’actuació del dispositiu 
de seguretat dels Mossos d’Esquadra des
plegat a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 21 de 
maig de 2014
Tram. 311-01473/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68693 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per quines raons el dispositiu policial no va impedir 
que les persones violentes s’atansessin als vehicles que 
traslladaven al Ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques i membres del Partit Popular de Catalunya 
el passat 21 de maig a un acte electoral a Vilanova i la 
Geltrú?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’actuació dels agents de 
l’àrea regional de recursos operatius dels 
Mossos d’Esquadra en el dispositiu de se
guretat desplegat a Vilanova i la Geltrú (Gar
raf) el 21 de maig de 2014
Tram. 311-01474/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68694 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per quines raons els agents de les unitats ARRO van 
mantenir una actitud passiva quan el 21 de maig de 
2014 a Vilanova i la Geltrú es van produir els violents 
atacs a membres del Partit Popular de Catalunya du-
rant la celebració d’una acte electoral?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per les quals els 
agents dels Mossos d’Esquadra no van reti
rar els elements que impedien la sortida dels 
vehicles en l’acte electoral del Partit Popular 
de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 
21 de maig de 2014
Tram. 311-01475/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68695 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quines raons els agents a qui se’ls va demanar 
ajuda no van ajudar a retirar els elements que impe-
dien la sortida dels vehicles que traslladaven al Minis-
tre d’Hisenda i Administracions Públiques i membres 
del Partit Popular de Catalunya el passat 21 de maig?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de concentra
cions de la Plataforma d’Afectats per la Hi
poteca en actes electorals del Partit Popular 
de Catalunya que han estat comunicades al 
Govern
Tram. 311-01476/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68696 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quantes de les concentracions de membres de la Pla-
taforma afectats per la hipoteca (PAH) que han tingut 
lloc durant la campanya electoral en actes electorals 
del Partit Popular de Catalunya han estat comunicades 
al Govern?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de concentra
cions de la Plataforma d’Afectats per la Hi
poteca en actes electorals del Partit Popular 
de Catalunya que no han estat comunicades 
al Govern
Tram. 311-01477/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68697 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quantes de les concentracions de membres de la Pla-
taforma afectats per la hipoteca (PAH) que han tingut 
lloc durant la campanya electoral en actes electorals 
del Partit Popular de Catalunya no han estat comuni-
cades al Govern?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions amb relació a 
les concentracions de la Plataforma d’Afec
tats per la Hipoteca en actes electorals del 
Partit Popular de Catalunya
Tram. 311-01478/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68698 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines actuacions ha emprés el Govern davant les 
concentracions de membres de la Plataforma afectats 
per la hipoteca (PAH) que han tingut lloc durant la 
campanya electoral?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació de persones 
que duien elements identificatius de la Pla
taforma d’Afectats per la Hipoteca arran dels 
incidents ocorreguts a la Fira de Sant Isidre 
de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 311-01479/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68699 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Els agents dels Mossos d’Esquadra han identificat a 
alguna de les persones que portaven elements identifi-
catius de la PAH i que van provocar els incidents pa-
tit per l’Alcalde de Badalona, diputats i regidors del 
Par tit Popular durant la visita amb motiu de la Fira de 
Sant Isidre de Viladecans?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Es
quadra durant els incidents ocorreguts a la 
Fira de Sant Isidre de Viladecans (Baix Llo
bregat)
Tram. 311-01480/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68700 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 26.05.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Per què els agents dels Mossos d’Esquadra es van 
mantenir allunyats quan membres dels Partit Popular 
patien el seguiment de persones que portaven elements 
identificatius de la PAH durant la visita a la Fira de 
Sant Isidre a Viladecans?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fibromiàlgia i la fatiga crònica
Tram. 314-13231/10

Formulació
Alba vergés i Bosch, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 68238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent sobre fibromiàlgia i fatiga 
crònica, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.



3 de juny de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 329

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 85

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

– Quines unitats hi ha a Catalunya sobre Fibromiàlgia 
i fatiga crònica?

– Quin programa/es de sensibilització, coneixement o 
formació sobre fibromiàlgia i fatiga crònica s’han fet 
o s’estan fent a l’atenció primària?

– S’està fent recerca a Catalunya relacionada amb fi-
bromiàlgia i fatiga crònica?

– Quines dades té l’ICAM sobre la incidència a la nos-
tra societat de fibromiàlgia i fatiga crònica? Quantes 
persones diagnosticades hi ha a Catalunya?

– L’ICAM posa a disposició de les persones afectades 
els informes que es fan sobre les seves patologies?

– Té el Departament de Salut algun estudi sobre com 
s’està tractant la fibromiàlgia i la fatiga crònica a altres 
països?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2014 

Alba Vergés i Bosch Oriol Amorós i March
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’associacions censades a 
la Direcció General d’Acció Cívica i Comuni
tària
Tram. 314-13232/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68517 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’associacions que consten en el 
cens d’Acció Cívica i Comunitària?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014 

Eva Granados Galiano, Núria Segú Ferré, Cristòfol 
Gimeno Iglesias, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’associacions desallotja
des dels hotels d’entitats del Departament de 
Benestar Social i Família per impagament
Tram. 314-13233/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’associacions que han estat de-
sallotjades per impagament de quotes als hotels d’en-
titats que són titularitat del departament de Benestar 
Social i Família? A quin hotel d’entitats corresponen 
cadascuna de les entitats desnonades?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014 

Eva Granados Galiano, Núria Segú Ferré, Cristòfol 
Gimeno Iglesias, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació dels hotels d’entitats del De
partament de Benestar Social i Família
Tram. 314-13234/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la relació d’hotels d’entitats que són titu-
laritat del departament de Benestar Social i Família? 
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(Es demana la identificació i localització de cadascun 
dels hotels).

– Quines són les entitats que tenen hostatge a cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014 

Eva Granados Galiano, Núria Segú Ferré, Cristòfol 
Gimeno Iglesias, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats allotjades als hotels d’en
titats del Departament de Benestar Social i 
Família que no han cobrat les subvencions 
del departament
Tram. 314-13235/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la relació d’entitats hostatjades als hotels 
d’entitats que són titularitat del departament de Benes-
tar Social i Família a qui aquest departament té pen-
dent el pagament de subvencions?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014 

Eva Granados Galiano, Núria Segú Ferré, Cristòfol 
Gimeno Iglesias, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que no han cobrat les sub
vencions del Departament de Benestar So
cial i Família i han estat desallotjades dels 
hotels d’entitats per impagament
Tram. 314-13236/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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: 

– Quines són les entitats que han estat desallotjades 
d’hotels d’entitats que són titularitat del departament 
de Benestar Social i Família per impagament de quo-
tes i a les quals el departament de Benestar Social i 
Família ha realitzat el rescabalament dels impagament 
a través de la minva de l’import que té el Govern pen-
dent de pagament en concepte de subvencions a les es-
mentades entitats?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2014 

Eva Granados Galiano, Núria Segú Ferré, Cristòfol 
Gimeno Iglesias, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les paperetes per a la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 314-13237/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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S’ha donat a conèixer la realització de proves per al 
disseny i la impressió de les paperetes per a l’eventual 
consulta sobiranista del proper 9 de novembre.

Atès que les citades informacions van ser confirmades 
per fonts sindicals que ratificaven que el Govern de la 
Generalitat utilitzava als reclusos del Centre Peniten-
ciari de Ponent, a la ciutat de Lleida, per a la impressió 
d’unes plantilles de prova 

Atès l’existència d’evidències físiques d’aquestes plan-
tilles.

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

– Quin Departament del Govern de la Generalitat ha 
encarregat la realització de les proves per a la confec-
ció de les paperetes per a la consulta sobiranista il·legal 
que volen celebrar el 9 de novembre?

– Quin cost total ha tingut la realització d’aquestes 
proves? Desglossar per conceptes.

– Es manté l’objectiu de confeccionar aquestes pape-
retes?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la sentència del Tribu
nal de Justícia de la Unió Europea relativa a 
la conservació de dades
Tram. 314-13238/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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. Té present el Departament d’Interior, pel que fa a les 
anomenades Metadades telefòniques, la Sentència de 
la Sala Segona del Tribunal Suprem espanyol de 19 
de febrer de 2007, i la recent Sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea de 8 d’abril d’aquest any 

en els assumptes acumulats C-293/12 i C-594/12 que 
anul·la la Directiva sobre conservació de dades?

2. Té present el Departament d’Interior que la conse-
cució de codis que permeten identificar el número de 
telèfon que realitza una comunicació suposa una inter-
cepció de la mateixa que exigeix la prèvia autorització 
judicial?

3. Disposa el Departament d’Interior o algun altre De-
partament o organisme de la Generalitat de sistemes 
GI2 de l’empresa Verint o d’altres similars que perme-
ten no tan sols intervenir comunicacions sinó obtenir 
també els números de telèfon fixes i mòbils en la co-
municació que es produeixi per un mòbil en un àmbit 
de centenars de metres de distància?

4. Utilitzen els Mossos d’Esquadra equips de monito-
rització GSM marca Verint, Oscor o altres, i en cas, 
afirmatiu, de quants equips disposen?

5. Ha cedit el Departament d’Interior en alguna ocasió 
un equip de monitorització a alguna empresa privada, 
com per exemple, una agència de detectius?

6. Li consta al Govern si la Policia de l’Estat utilitza 
a Catalunya equips de monitorització GSM, i en cas 
afirmatiu, ha estat informat el Govern per la Delegació 
del Govern de l’Estat a Catalunya?

7. Quin control realitza el Govern sobre els equips de 
monitorització siguin per us comercial o qualsevol al-
tra finalitat?

8. Té el Govern identificats a tots els importadors, dis-
tribuïdors i propietaris dels equips de monitorització 
o d’altres que puguin servir per a la interceptació de 
comunicacions?

9. En el cas de que el Cos de Mossos d’Esquadra o 
qualsevol altre organisme de la Generalitat hagi utilit-
zat equips de monitorització s’ha fet sempre amb ordre 
judicial?

10. Està segur el Govern que totes les bases de dades 
policials de que disposa el Cos de Mossos d’esquadra 
han estat obtingudes de forma legal, atesa la Sentèn-
cia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 
8 d’abril de 2014?

11. Existeix per part del Govern algun control sobre 
l’accés policial a metadades telefòniques sense ordre 
judicial?

12. Considera el Govern que la privacitat de les co-
municacions entre ciutadans, així com la de la seva 
localització física geogràfica, està garantida atesa 
l’existència de dispositius com els equips de monito-
rització?

13. Quines mesures preveu adoptar el Govern per ga-
rantir a la ciutadania la privacitat de les seves converses 
telefòniques i de la seva localització física geogràfica?
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14. Té previst el Govern realitzar un cens dels equips 
de monitorització i regular-ne el seu ús?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import escripturat per la compra dels 
edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert
Tram. 314-13239/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import escripturat en la compra/adquisició 
per part de la Generalitat dels edificis de Torre Muñoz 
i Palau Robert de Barcelona? Interessa amb indicació 
de la data en que es dugué a terme l’operació.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la plusvàlua de la compra
venda dels edificis de la Torre Muñoz i el Pa
lau Robert
Tram. 314-13240/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68632 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 

144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import de la plusvàlua pel que fa la com-
pravenda per part de la Generalitat dels edificis de 
Torre Muñoz i Palau Robert de Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de valoració del cadastre dels 
edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert
Tram. 314-13241/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import valoració del cadastre dels edificis 
de Torre Muñoz i Palau Robert?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre els gravàmens que afecten les finques 
dels edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert
Tram. 314-13242/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68634 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, 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: 

– Quin són el gravàmens que afecten les finques que 
ocupen els edificis de Palau Robert i Torre Muñoz?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe de valoració per a fixar el 
preu de sortida al mercat dels edificis de la 
Torre Muñoz i el Palau Robert
Tram. 314-13243/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, 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: 

– Interessa conèixer l’Informe de valoració de les fin-
ques de Palau Robert i Torre Muñoz que ha servit per 
a fixar el preu de sortida al mercat d’ambdós edificis.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les obres de reforma, mi
llorament i reparació dels edificis de la Tor
re Muñoz i el Palau Robert des que es van 
adquirir
Tram. 314-13244/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import de les obres de reforma, millo-
ra i reparació dutes a terme a Palau Robert i a Torre 
Muñoz des de la seva adquisició per la Generalitat?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import escripturat per la compra de 
l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Bar
celona
Tram. 314-13245/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa conèixer l’import escripturat de la com-
pra o adquisició per part de la Generalitat de l’edifici 
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del carrer Pamplona, 113 de Barcelona i la data en què 
es dugué a terme, seu del Institut Català de Consum 
(ICCON) i Institut Català d’Energia (ICAEN)

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la plusvàlua de la compra
venda de l’edifici del carrer de Pamplona, 
113, de Barcelona
Tram. 314-13246/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import de la plusvàlua generada per la 
compra o adquisició dels edificis del carrer Pamplo-
na, 113?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de valoració del cadastre de 
l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Bar
celona
Tram. 314-13247/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-

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

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

Interessa conèixer import valoració del cadastre de 
l’edifici del carrer Pamplona, 113

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els gravàmens que afecten la finca de 
l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Bar
celona
Tram. 314-13248/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa conèixer els gravàmens que afecten que 
afecten a les finca que ocupa l’edifici del carrer Pam-
plona, 113

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe de valoració per a fixar el 
preu de sortida al mercat de l’edifici del car
rer de Pamplona, 113, de Barcelona
Tram. 314-13249/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa conèixer l’Informe de valoració de les fin-
ques del c/ Pamplona, 113 que ha servit per a fixar el 
preu de sortida al mercat de l’edifici

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les obres de reforma, mi
llorament i reparació de l’edifici del carrer de 
Pamplona, 113, de Barcelona, des que es va 
adquirir
Tram. 314-13250/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import de les obres de reforma, millora 
i reparació dutes a terme aper la Generalitat a l’edi-

fici del carrer Pamplona, 113 des de la seva adqui-
sició?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import escripturat per la venda de 
l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 1113, 
de Barcelona
Tram. 314-13251/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, 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: 

– Quin és l’import escripturat de la venda per part de 
la Generalitat de l’edifici del carrer Puig i Xoriguer, 
11-13? Qui és els beneficiari de la venda i la data en 
què es va fer efectiva la mateixa?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la plusvàlua de la compra
venda de l’edifici del carrer de Puig i Xori
guer, 1113, de Barcelona
Tram. 314-13252/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68644 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
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del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és l’import de la plusvàlua generada compra de 
l’edifici del carrer del carrer Puig i Xoriguer, 11-13?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de valoració del cadastre de 
l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 1113, 
de Barcelona
Tram. 314-13253/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68645 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
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: 

Interessa conèixer import valoració del cadastre de 
l’edifici del carrer Puig i Xoriguer, 11-13

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els gravàmens que afecten la finca de 
l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 1113, 
de Barcelona
Tram. 314-13254/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68646 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-

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

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

Interessa conèixer el gravàmens que afecten a les fin-
ca que ocupa l’edifici del carrer Puig i Xoriguer, 11-13

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe de valoració per a fixar el 
preu de sortida al mercat de les finques dels 
edificis
Tram. 314-13255/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68647 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

Interessa conèixer l’Informe de valoració de les fin-
ques de l’edifici que ha servit per a fixar el preu de sor-
tida al mercat d’ambdós edificis

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les obres de reforma, mi
llorament i reparació de l’edifici del carrer de 
Puig i Xoriguer, 1113, de Barcelona, des que 
es va adquirir
Tram. 314-13256/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import de les obres de reforma, millora i 
reparació dutes a terme aper la Generalitat a l’edifici 
del carrer Puig i Xoriguer, 11-13 des de la seva adqui-
sició per la Generalitat?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les obres de reforma, mi
llorament i reparació de l’edifici del carrer de 
Puig i Xoriguer, 1113, de Barcelona, des de la 
seva adquisició
Tram. 314-13257/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa l’import de les obres de reforma, millora i 
reparació dutes a terme per la Generalitat a l’edifici del 
carrer Puig i Xoriguer, 11-13 des de la seva adquisició 
per la Generalitat?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import escripturat per la compra de 
l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 1113, 
de Barcelona
Tram. 314-13258/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és import escripturat de la compra per part de 
la Generalitat de l’edifici del carrer Puig i Xoriguer, 11-
13? Igualment es demana s’identifiqui el beneficiari/a 
de venda final i la data en que es dugué a terme.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import escripturat per la compra de 
l’edifici del carrer de Carrera, 1222, de Bar
celona
Tram. 314-13259/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import escripturat de la compra per part de 
la Generalitat de l’edifici del carrer Carrera, 12-22, seu 
dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació a Barcelona? Es demana que s’identifiqui el 
beneficiari de la venda o adquisició.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import escripturat per la venda de 
l’edifici del carrer de Carrera, 1222, de Bar
celona
Tram. 314-13260/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import escripturat de la venda per part de 
la Generalitat de l’edifici del carrer Carrera, 12-22. Es 
demana que s’identifiqui el beneficiari de la venda o 
adquisició.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la plusvàlua de la compra
venda de l’edifici del carrer de Carrera, 12
22, de Barcelona
Tram. 314-13261/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa conèixer l’import de la plusvàlua generada 
compra de l’edifici del carrer Carrera, 12-22.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els gravàmens que afecten la finca de 
l’edifici del carrer de Carrera, 1222, de Bar
celona
Tram. 314-13262/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
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nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa conèixer els gravàmens que afecten a les 
finca que ocupa l’edifici del carrer Carrera, 12-22.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe de valoració per a fixar el 
preu de sortida al mercat de l’edifici del car
rer de Carrera, 1222, de Barcelona
Tram. 314-13263/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

Interessa conèixer l’Informe de valoració de la finca 
del Carrer Carrera, 12-22 que ha servit per a fixar el 
preu de sortida al mercat de l’edificis

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les obres de reforma, mi
llorament i reparació de l’edifici del carrer de 
Carrera, 1222, de Barcelona
Tram. 314-13264/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import de les obres de reforma, millora i 
reparació dutes a terme per la Generalitat de l’edifici 
del carrer Carrera, 12-22 seu del serveis Territorials 
del Departament d’Empresa i Ocupació Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’import escripturat per la venda 
de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de 
Barcelona
Tram. 314-13265/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa conèixer import escripturat de la venda per 
part de la Generalitat de l’edifici del carrer Joaquim 
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Pou, 8 de Barcelona on s’ubica una Oficina del SOC. 
També es demana que s’identifiqui el beneficiari de la 
venda.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la plusvàlua de la compra
venda de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 
8, de Barcelona
Tram. 314-13266/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import de la plusvàlua generada per la 
compra de l’edifici del carrer Joaquim Pou, 8?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de valoració del cadastre de 
l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de 
Barcelona
Tram. 314-13267/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 

144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa conèixer import valoració del cadastre de 
l’edifici del carrer Joaquim Pou, 8. 

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els gravàmens que afecten la finca 
de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de 
Barcelona
Tram. 314-13268/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa conèixer el gravàmens que afecten la finca 
que ocupa l’edifici del carrer Joaquim Pou, 8.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe de valoració per a fixar el 
preu de sortida al mercat de l’edifici del car
rer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona
Tram. 314-13269/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Interessa conèixer l’Informe de valoració de las finca 
del Carrer Joaquim Pou, 8 que ha servit per a fixar el 
preu de sortida al mercat de l’edifici.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les obres de reforma, mi
llorament i reparació de l’edifici del carrer de 
Joaquim Pou, 8, de Barcelona, des que es 
va adquirir
Tram. 314-13270/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és l’import de les obres de reforma, millora i 
reparació dutes a terme per la Generalitat a l’edifici 

del carrer Joaquim Pou des la seva adquisició per la 
Generalitat?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment, el títol i l’informe fa
vorable de la Generalitat amb què es va ins
criure la Llotja de Mar a favor de la Cambra 
de Comerç de Barcelona
Tram. 314-13271/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el procediment i amb quin títol, amb 
quin Informe favorable de la Generalitat es va dur a 
terme la Inscripció de la Llotja de Mar a favor de la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de mediació en el con
flicte entre la Cambra de Comerç de Barce
lona i la Borsa de Barcelona per l’edifici de la 
Llotja de Mar
Tram. 314-13272/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quines actuacions va dur a terme la  Generalitat de 
mediació en el conflicte que subscrit entre la Cam-
bra de Comerç, Indústria i Navegació i la Borsa de 
Barcelona per l’edifici de la Llotja de Mar i, si la 
Generalitat i/o Cambra de Comerç, Indústria i Na ve-
ga ció de Barcelona van pagar algun tipus d’indem-
nització?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la propietat o el títol de possessió de 
l’edifici de la Llotja de Mar que tenia la Ge
neralitat
Tram. 314-13273/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Tenia la Generalitat la propietat o un just títol que 
justifiqués la possessió de l’edifici de la Llotja de Mar 
(Decret de traspàs de serveis i/o d’altres)?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació de les subhastes al Dia
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya dels 
edificis dels carrers de Puig i Xoriguer, 13, 
Carrera, 1222, i Joaquim Pou, 8, de Barce
lona
Tram. 314-13274/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

Interessa conèixer data de publicació de les subhastes 
públiques al DOGC dels edificis c/ Puig i Xoriguer, 
13; c/ Carrera, 12-22 i Carrer Doctor Joaquim Pou, 8 
del SOC, indicant preu de sortida i preu final de qui 
l’adquirí.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur usuari i la destinació de les 
dependències que té als edificis de la Torre 
Muñoz i del Palau Robert
Tram. 314-13275/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– A la vista de diferents informacions que apareixen 
als diaris, i que corroboren alguns empleats públics 
que treballen a Torre Muñoz i a Palau Robert sobre 
la futura utilització d’aquestes instal·lacions, quina és 
la posició del Govern pel que fa al futur «usuari» de 
les mateixes i el destí de les dependències del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació i Direcció General de 
Difusió del Departament de la Presidència?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els edificis buits de la Generalitat em
plaçats al passeig de la Zona Franca, de 
Barcelona
Tram. 314-13276/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

1) Disposa la Generalitat d’edificis buits al Passeig de 
la Zona Franca?

2) On? Número del carrer?

3) Quants espais? Quants metres quadrats?

4) Té arrendats la Generalitat o és propietària del edi-
ficis situat al número 14 i 54 de la Zona Franca de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució del dèficit de mobilitat de la 
Zona Franca amb relació a la previsió d’em
plaçarhi el Departament d’Empresa i Ocu
pació i el Departament d’Economia i Conei
xement
Tram. 314-13277/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Si, com sembla, està previst que la ubicació del De-
partament d’Empresa i Ocupació i del Departament 
d’Economia i Coneixement sigui a la Zona Franca, 
com es pensa solucionar el dèficit de mobilitat en aque-
lla zona per a ciutadans i empleats, ja que les obres de 
la línia 9 del metro estan suspeses?

Palau del Parlament, 21 de maig de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació al Consorci del Teatre For
tuny de Reus (Baix Camp) per a les cinc dar
reres edicions del Festival Internacional de 
Moviment i Teatre Gestual
Tram. 314-13278/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68678 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat l’aportació del Departament de 
Cultura al Consorci del Teatre Fortuny de Reus per 
a les darreres 5 edicions del Festival Internacional de 
Moviment i Teatre Gestual, el Cos? Es demana una 
resposta per a cada any.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació del Departament de Cultu
ra al Consorci del Teatre Fortuny de Reus 
(Baix Camp) per al Festival Internacional de 
Moviment i Teatre Gestual
Tram. 314-13279/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68679 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’aportació que el Departament de Cultura 
de la Generalitat realitza al Consorci del Teatre For-

tuny de Reus per a la celebració del Festival Internacio-
nal de Moviment i Teatre Gestual, el Cos?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el salari del gerent del Consorci del 
Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13280/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin salari anual té assignat el gerent del Consorci 
del Teatre Fortuny de Reus?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària del Consor
ci del Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp) 
del 2009 ençà
Tram. 314-13281/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina ha sigut la dotació pressupostària del Depar-
tament de Cultura pel Consorci del Teatre Fortuny de 
Reus des de l’any 2009 fins l’actualitat? Es demana 
una resposta per a cada any.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació del Departament de Cultu
ra al Consorci del Teatre Fortuny de Reus 
(Baix Camp) per a la Fira del Circ de Cata
lunya
Tram. 314-13282/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68682 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’aportació que el Departament de Cultura 
de la Generalitat realitza al Consorci del Teatre For-
tuny de Reus per a la celebració de la Fira del Circ de 
Catalunya, el Trapezi?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació al Consorci del Teatre For
tuny de Reus (Baix Camp) per a les darreres 
cinc edicions de la Fira del Circ de Catalunya
Tram. 314-13283/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’aportació del Departament de Cultu-
ra al Consorci del Teatre Fortuny de Reus per a les 
darreres 5 edicions de la Fira del Circ de Catalunya, el 
Trapezi? Es demana una resposta per a cada any.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions al Consorci del Teatre 
Fortuny de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13284/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68684 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la relació de subvencions que rep el Con-
sorci del Teatre Fortuny de Reus del Departament de 
Cultura de la Generalitat?

Palau del Parlament, 22 de maig de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents ocorreguts en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-13285/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El passat 21 de maig de 2014, el Partit Popular de Ca-
talunya va celebrar un acte electoral a Vilanova i la 
Geltrú on va participar el Ministre d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques. Davant d’aquest acte es va con-
centrar un seguit de persones que abans de començar 
l’acte com un cop finalitzat aquest van mantenir acti-
tuds de violència envers diversos cotxes on viatjaven 
diversos responsables polítics així com van proferir 
insults a les persones que assistien.

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

– Quantes persones van ser detingudes?

– Quantes persones van ser identificades?

– Quants agents dels Mossos d’Esquadra composaven 
el dispositiu de seguretat?

– Per quines raons el dispositiu no va impedir que les 
persones violentes s’atansessin als referits vehicles?

– Per quines raons els agents de les unitats ARRO van 
mantenir una actitud passiva quan es van produir els 
atacs violents?

– Per quines raons els agents a qui se’ls va demanar 
ajuda no van ajudar a retirar aquells elements que im-
pedien la sortida dels vehicles?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les concentracions de persones amb 
pancartes de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca en actes electorals del Partit Po
pular de Catalunya
Tram. 314-13286/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68688 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Durant la campanya electoral de les Eleccions al Par-
lament Europeu, el Partit Popular de Catalunya ha pa-
tit la concentració davant dels seus actes electorals o 
passejades dels seus candidats la presència de perso-
nes que portaven cartells de la PAH.

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

– Quantes d’aquestes concentracions havien estat co-
municades?

– Quantes concentracions no havien estat comunicades?

– Quines actuacions administratives a dut a terme el 
Departament d’Interior en aquest sentit?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant el seguiment que persones que du
ien elements identificatius de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca van fer a diversos 
membres del Partit Popular de Catalunya 
a la Fira de Sant Isidre de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-13287/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Amb motiu de la Fira de Sant Isidre de Viladecans, 
l’Alcalde de Badalona acompanyats per diputats i regi-
dors del Partit Popular van patir el seguiment de per-
sones que portaven elements identificatius de la PAH.

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

– Quina va ser l’actuació dels agents de Mossos d’Es-
quadra que estaven presents?

– Els agents dels Mossos d’Esquadra van identificar 
alguna de les persones? Si la resposta és negativa, per 
quina raó?

– Per què els agents es van mantenir allunyats del que 
estava succeint?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. 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 la situació financera dels mitjans de la 
Corporació
Tram. 322-00180/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina és la situació financera dels mitjans de la 
CCMA?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Go
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en co
missió sobre la previsió d’ingressos publi
citaris
Tram. 322-00181/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions d’ingressos publicitaris 
per aquest any?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació del segon múltiplex de Te
levisió de Catalunya
Tram. 322-00182/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 68780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

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

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

– Està en perill el segon múltiplex de TV3?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura informativa de la cam
panya electoral i les eleccions al Parlament 
Europeu
Tram. 322-00183/10

Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 68782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
173 del Reglament del Parlament, presenta al president 
del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa el President del Consell de Go-
vern de la CCMA sobre la cobertura informativa de 
la campanya electoral i de les eleccions al Parlament 
Europeu del passat 25 de maig de 2014?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s
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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 les actuacions previstes per a impedir 
que el Govern de l’Estat suprimeixi canals 
de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00184/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 68783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Què tenen previst fer per impedir la supressió de ca-
nals de TVC per part de l’estat?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’estratègia amb relació al Departa
ment de Publicitat de TV3
Tram. 322-00185/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 68784 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 

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

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

– Quina estratègia se seguirà actualment respecte el 
Departament de publicitat de TV3?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació i el calendari de la negocia
ció del conveni
Tram. 322-00186/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 68785 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina és la situació actual de la negociació del con-
veni i el seu calendari?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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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 l’estratègia empresarial de la Corpo
ració els dos darrers anys
Tram. 322-00187/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

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

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

– Sobre l’estratègia empresarial de la CCMA durant 
els darrers dos anys.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’estratègia empresarial de la Corpo
ració per al futur
Tram. 322-00188/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 68799 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-

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

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

– Sobre l’estratègia empresarial de CCMA per al futur.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la pluralitat a les tertúlies del progra
ma .Cat
Tram. 322-00189/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

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

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

– Quin és el seu capteniment envers la pluralitat a les 
tertúlies del «puntcat»?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació de les condicions labo
rals a la Corporació
Tram. 322-00190/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

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

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

– Quina és la situació actual de la negociació del marc 
laboral de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’afectació pressupostària de la nego
ciació de les condicions laborals a la Cor
poració
Tram. 322-00191/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-

talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Quina afectació pot comportar l’evolució de la nego-
ciació laboral en la situació pressupostària de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el servei de gestió dels espais publici
taris de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00192/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

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

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

– Atesa la decisió del Consell de Govern de retirar el 
concurs públic obert pel servei de gestió dels espais 
publicitaris de TVC, quina és la situació actual d’a-
quest servei i quines són les previsions de futur?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució del procés de confluència 
dels serveis informatius
Tram. 322-00193/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

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

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

– Quina és l’evolució del procés de confluència dels 
serveis informatius iniciat per la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de redistribució de l’espai 
radioelèctric
Tram. 322-00194/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 

per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– En quina fase està el procés de redistribució de l’es-
pai radioelèctric de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els efectes de la distribució de l’espai 
radioelèctric prevista pel Govern de l’Estat 
sobre els canals de televisió de la Corporació
Tram. 322-00195/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

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

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

– Quina influència podria tenir aquesta nova distribu-
ció prevista pel Govern de l’Estat en l’actual oferta de 
canals de televisió de la CCMA?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament informatiu dels atacs al Partit 
Popular de Catalunya durant la campanya 
electoral
Tram. 323-00075/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quin ha estat el tractament informatiu als atacs al Par-
tit Popular Català durant la campanya electoral al 
Parlament europeu?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre l’au
diència del programa El matí de Catalunya 
Ràdio
Tram. 323-00076/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 68830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Catalunya Ràdio la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina opinió li mereixen les darreres dades d’au-
diència del programa de Catalunya Ràdio El matí de 
Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
les iniciatives impulsades per a afavorir la in
dústria audiovisual
Tram. 323-00077/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Director de Televisió de Catalunya la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les actuacions i iniciatives que ha im-
pulsat Televisió de Catalunya en relació amb la seva 
funció de motor de la indústria audiovisual del nostre 
país?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre les 
iniciatives impulsades per a desenvolupar 
aplicacions tecnològiques per a facilitar l’ac
cés als continguts d’àudio
Tram. 323-00078/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 68838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 27.05.2014

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

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que es-

tableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Director de Catalunya Ràdio la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines són les iniciatives que ha impulsat Catalunya 
Ràdio vinculades al desenvolupament de noves fines-
tres tecnològiques i aplicacions per facilitar l’accés als 
seus continguts d’àudio i quins són les previsions de 
futur en aquest àmbit?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades al Centre Penitenciari Brians 2 després de les circumstàncies que es van produir el 27 d’abril de 2014
	Tram. 314-12769/10
	Resposta del Govern



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el director general de la Policia
	Tram. 310-00300/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’habitatge social i els desnonaments
	Tram. 310-00301/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió, l’explotació i l’anàlisi de les dades i la informació sanitària del sistema de salut
	Tram. 310-00302/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la continuïtat de les emissions dels canals de Televisió de Catalunya
	Tram. 310-00303/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els compromisos acordats en l’àmbit de la salut
	Tram. 310-00304/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la internacionalització de la indústria i l’economia
	Tram. 310-00305/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la representació catalana al Consell d’Europa en matèria d’educació
	Tram. 310-00306/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla per al dret a l’habitatge
	Tram. 310-00307/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’empresa Robert Bosch, de Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
	Tram. 310-00308/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comunicació
	Tram. 310-00309/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els preparatius per a convocar el referèndum
	Tram. 310-00310/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya electoral de les eleccions al Parlament Europeu
	Tram. 310-00311/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00176/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00177/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00178/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00179/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00180/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00181/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00182/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que anul·la la directiva sobre la conservació de dades
	Tram. 311-01457/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la legalitat del procediment per a identificar un número de telèfon
	Tram. 311-01458/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de dispositius tipus G12 per a intervenir comunicacions
	Tram. 311-01459/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús d’equips de monitorització pels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01460/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible cessió d’algun equip de monitorització a una agència de detectius
	Tram. 311-01461/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús d’equips de monitorització pels cossos i forces de seguretat de l’Estat
	Tram. 311-01462/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de l’ús d’equips de monitorització
	Tram. 311-01463/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels importadors, distribuïdors i propietaris d’equips de monitorització que poden servir per a interceptar comunicacions
	Tram. 311-01464/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible ús d’equips de monitorització sense ordre judicial i la legalitat en l’obtenció de dades policials
	Tram. 311-01465/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de l’accés policial a metadades telefòniques sense ordre judicial
	Tram. 311-01466/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la privacitat de les comunicacions i la localització física i geogràfica dels ciutadans
	Tram. 311-01467/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a garantir la privacitat de les comunicacions i la localització física i geogràfica dels ciutadans
	Tram. 311-01468/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració i regulació d’ús d’un cens d’equips de monitorització
	Tram. 311-01469/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra arran dels incidents ocorreguts a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 21 de maig de 2014
	Tram. 311-01470/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades pels Mossos d’Esquadra arran dels incidents ocorreguts a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 21 de maig de 2014
	Tram. 311-01471/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que componien el dispositiu de seguretat desplegat a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 21 de maig de 2014
	Tram. 311-01472/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del dispositiu de seguretat dels Mossos d’Esquadra desplegat a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 21 de maig de 2014
	Tram. 311-01473/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels agents de l’àrea regional de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra en el dispositiu de seguretat desplegat a Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 21 de maig de 2014
	Tram. 311-01474/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals els agents dels Mossos d’Esquadra no van retirar els elements que impedien la sortida dels vehicles en l’acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Vilanova i la Geltr
	Tram. 311-01475/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de concentracions de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en actes electorals del Partit Popular de Catalunya que han estat comunicades al Govern
	Tram. 311-01476/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de concentracions de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en actes electorals del Partit Popular de Catalunya que no han estat comunicades al Govern
	Tram. 311-01477/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a les concentracions de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en actes electorals del Partit Popular de Catalunya
	Tram. 311-01478/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació de persones que duien elements identificatius de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca arran dels incidents ocorreguts a la Fira de Sant Isidre de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01479/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant els incidents ocorreguts a la Fira de Sant Isidre de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01480/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fibromiàlgia i la fatiga crònica
	Tram. 314-13231/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’associacions censades a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
	Tram. 314-13232/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’associacions desallotjades dels hotels d’entitats del Departament de Benestar Social i Família per impagament
	Tram. 314-13233/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació dels hotels d’entitats del Departament de Benestar Social i Família
	Tram. 314-13234/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats allotjades als hotels d’entitats del Departament de Benestar Social i Família que no han cobrat les subvencions del departament
	Tram. 314-13235/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que no han cobrat les subvencions del Departament de Benestar Social i Família i han estat desallotjades dels hotels d’entitats per impagament
	Tram. 314-13236/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les paperetes per a la consulta sobre el futur polític de Catalunya
	Tram. 314-13237/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa a la conservació de dades
	Tram. 314-13238/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import escripturat per la compra dels edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert
	Tram. 314-13239/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la plusvàlua de la compravenda dels edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert
	Tram. 314-13240/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de valoració del cadastre dels edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert
	Tram. 314-13241/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gravàmens que afecten les finques dels edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert
	Tram. 314-13242/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat dels edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert
	Tram. 314-13243/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les obres de reforma, millorament i reparació dels edificis de la Torre Muñoz i el Palau Robert des que es van adquirir
	Tram. 314-13244/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import escripturat per la compra de l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Barcelona
	Tram. 314-13245/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la plusvàlua de la compravenda de l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Barcelona
	Tram. 314-13246/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de valoració del cadastre de l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Barcelona
	Tram. 314-13247/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gravàmens que afecten la finca de l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Barcelona
	Tram. 314-13248/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat de l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Barcelona
	Tram. 314-13249/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de l’edifici del carrer de Pamplona, 113, de Barcelona, des que es va adquirir
	Tram. 314-13250/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import escripturat per la venda de l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
	Tram. 314-13251/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la plusvàlua de la compravenda de l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
	Tram. 314-13252/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de valoració del cadastre de l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
	Tram. 314-13253/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gravàmens que afecten la finca de l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
	Tram. 314-13254/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat de les finques dels edificis
	Tram. 314-13255/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona, des que es va adquirir
	Tram. 314-13256/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona, des de la seva adquisició
	Tram. 314-13257/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import escripturat per la compra de l’edifici del carrer de Puig i Xoriguer, 11-13, de Barcelona
	Tram. 314-13258/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import escripturat per la compra de l’edifici del carrer de Carrera, 12-22, de Barcelona
	Tram. 314-13259/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import escripturat per la venda de l’edifici del carrer de Carrera, 12-22, de Barcelona
	Tram. 314-13260/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la plusvàlua de la compravenda de l’edifici del carrer de Carrera, 12-22, de Barcelona
	Tram. 314-13261/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gravàmens que afecten la finca de l’edifici del carrer de Carrera, 12-22, de Barcelona
	Tram. 314-13262/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat de l’edifici del carrer de Carrera, 12-22, de Barcelona
	Tram. 314-13263/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de l’edifici del carrer de Carrera, 12-22, de Barcelona
	Tram. 314-13264/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import escripturat per la venda de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona
	Tram. 314-13265/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la plusvàlua de la compravenda de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona
	Tram. 314-13266/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de valoració del cadastre de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona
	Tram. 314-13267/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gravàmens que afecten la finca de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona
	Tram. 314-13268/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de valoració per a fixar el preu de sortida al mercat de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona
	Tram. 314-13269/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les obres de reforma, millorament i reparació de l’edifici del carrer de Joaquim Pou, 8, de Barcelona, des que es va adquirir
	Tram. 314-13270/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment, el títol i l’informe favorable de la Generalitat amb què es va inscriure la Llotja de Mar a favor de la Cambra de Comerç de Barcelona
	Tram. 314-13271/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de mediació en el conflicte entre la Cambra de Comerç de Barcelona i la Borsa de Barcelona per l’edifici de la Llotja de Mar
	Tram. 314-13272/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la propietat o el títol de possessió de l’edifici de la Llotja de Mar que tenia la Generalitat
	Tram. 314-13273/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les subhastes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels edificis dels carrers de Puig i Xoriguer, 13, Carrera, 12-22, i Joaquim Pou, 8, de Barcelona
	Tram. 314-13274/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur usuari i la destinació de les dependències que té als edificis de la Torre Muñoz i del Palau Robert
	Tram. 314-13275/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis buits de la Generalitat emplaçats al passeig de la Zona Franca, de Barcelona
	Tram. 314-13276/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució del dèficit de mobilitat de la Zona Franca amb relació a la previsió d’emplaçar-hi el Departament d’Empresa i Ocupació i el Departament d’Economia i Coneixement
	Tram. 314-13277/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació al Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp) per a les cinc darreres edicions del Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual
	Tram. 314-13278/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació del Departament de Cultura al Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp) per al Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual
	Tram. 314-13279/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el salari del gerent del Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-13280/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària del Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp) del 2009 ençà
	Tram. 314-13281/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació del Departament de Cultura al Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp) per a la Fira del Circ de Catalunya
	Tram. 314-13282/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació al Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp) per a les darreres cinc edicions de la Fira del Circ de Catalunya
	Tram. 314-13283/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions al Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-13284/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents ocorreguts en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 314-13285/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concentracions de persones amb pancartes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en actes electorals del Partit Popular de Catalunya
	Tram. 314-13286/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant el seguiment que persones que duien elements identificatius de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca van fer a diversos membres del Partit Popular de Catalunya a l
	Tram. 314-13287/10
	Formulació


	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10.	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 situació financera dels mitjans de la Corporació
	Tram. 322-00180/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’ingressos publicitaris
	Tram. 322-00181/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació del segon múltiplex de Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00182/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa de la campanya electoral i les eleccions al Parlament Europeu
	Tram. 322-00183/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a impedir que el Govern de l’Estat suprimeixi canals de Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00184/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia amb relació al Departament de Publicitat de TV3
	Tram. 322-00185/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la situació i el calendari de la negociació del conveni
	Tram. 322-00186/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia empresarial de la Corporació els dos darrers anys
	Tram. 322-00187/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia empresarial de la Corporació per al futur
	Tram. 322-00188/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat a les tertúlies del programa .Cat
	Tram. 322-00189/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació de les condicions laborals a la Corporació
	Tram. 322-00190/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’afectació pressupostària de la negociació de les condicions laborals a la Corporació
	Tram. 322-00191/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el servei de gestió dels espais publicitaris de Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00192/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució del procés de confluència dels serveis informatius
	Tram. 322-00193/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de redistribució de l’espai radioelèctric
	Tram. 322-00194/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els efectes de la distribució de l’espai radioelèctric prevista pel Govern de l’Estat sobre els canals de televisió de la 
	Tram. 322-00195/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu dels atacs al Partit Popular de Catalunya durant la campanya electoral
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