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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament d’oficines de correu a la Ribera d’Ebre i el Priorat
Tram. 314-12793/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions amb relació a la crisi de Grober, de Bescanó 
(Gironès)
Tram. 314-12794/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a Torraspapel
Tram. 314-12795/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les consideracions i actuacions del Departament de Cultu
ra respecte a la situació de l’Escola Municipal de Música de 
Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-12801/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa Expafruit, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobre
gat)
Tram. 314-12803/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions en matèria laboral fetes amb relació a l’empresa 
Expafruit, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-12804/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per al sector agroalimentari per a evitar 
processos com els de l’empresa Expafruit, de Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-12805/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de la situació dels treballadors de l’empresa Ex
pafruit, de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-12806/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment del procés de negociació entre el comitè d’em
presa i la direcció d’Expafruit, de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-12807/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dels agents rurals amb relació a les batudes per 
a caçar porcs senglars
Tram. 314-12839/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels agents rurals el 22 de febrer de 2014 amb 
relació a una batuda per a caçar porcs senglars a Mieres 
(Garrotxa)
Tram. 314-12840/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població de porcs senglars el 2014
Tram. 314-12841/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb Unió de Pagesos i les associacions de caçadors 
per a aturar la proliferació de porcs senglars
Tram. 314-12842/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de desnonaments d’habitatges de titularitat pública 
del gener del 2013 ençà
Tram. 314-12847/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la solució a l’erosió de la sorra de les platges del Maresme
Tram. 314-12851/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de places del Cos de Mossos d’Esquadra en situa
ció administrativa especial de segona activitat
Tram. 314-12955/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos humans previstos per a la campanya de prevenció 
d’incendis del 2014 a la província de Lleida
Tram. 314-12964/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos humans destinats en les campanyes de prevenció 
d’incendis dels anys 2009 a 2013
Tram. 314-12965/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment o l’increment de la participació d’entitats de 
gestió privada en matèria d’ocupació
Tram. 314-13216/10
Resposta del Govern p. 22

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 380

 Període intermedi 5 d’agost de 2014

S U M A R I

Tres fascicles Fascicle primer



5 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 380

SUMARI 2

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts agroambientals del Conveni de Ramsar per al 2013
Tram. 314-13229/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels ajuts a les famílies que tenen cura de perso
nes dependents
Tram. 314-13230/10
Resposta del Govern p. 23

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
cio nal de Moviment i Teatre Gestual
Tram. 314-13278/10
Resposta del Govern p. 23

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
Resposta del Govern p. 24

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
Resposta del Govern p. 24

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
Resposta del Govern p. 24

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
Resposta del Govern p. 24

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
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions al Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-13284/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació al compliment de la normativa dels 
establiments hotelers
Tram. 314-13288/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conflicte laboral de l’Hotel BlueCity Condes, de Lleida
Tram. 314-13289/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos d’ús turístic il·legals i no inscrits al Registre 
de Turisme de Catalunya
Tram. 314-13313/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a lluitar contra l’oferta de pisos d’ús 
turístic il·legals
Tram. 314-13314/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què s’han començat a adoptar mesures per a lluitar 
contra l’oferta de pisos d’ús turístic il·legals
Tram. 314-13315/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats de les mesures adoptades per a lluitar contra l’ofer
ta de pisos d’ús turístic il·legals
Tram. 314-13316/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’adoptar mesures per a lluitar contra l’oferta de pi
sos d’ús turístic il·legals
Tram. 314-13317/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les delegacions de la Generalitat a França, Alema
nya, Estats Units, Unió Europea i Regne Unit el 2013
Tram. 314-13343/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) el 
2013
Tram. 314-13344/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les oficines de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament al Senegal, Colòmbia, Nicaragua i Mo
çambic el 2013
Tram. 314-13345/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació econòmica a les comunitats catalanes a l’exte
rior el 2013
Tram. 314-13346/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels centres de promoció de negocis de l’Agència per a 
la Competitivitat de l’Empresa el 2013
Tram. 314-13347/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les oficines de l’Agència Catalana de Turisme el 2013
Tram. 314-13349/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les delegacions de la Generalitat a França, Alema
nya, Estats Units, Unió Europea i Regne Unit el 2014
Tram. 314-13351/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló) el 
2014
Tram. 314-13352/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les oficines de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament al Senegal, Colòmbia, Nicaragua i Mo
çambic el 2014
Tram. 314-13353/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació econòmica a les comunitats catalanes a l’exte
rior el 2014
Tram. 314-13354/10
Resposta del Govern p. 31
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels centres de promoció de negocis de l’Agència per a 
la Competitivitat de l’Empresa el 2014
Tram. 314-13355/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les oficines de l’Agència Catalana de Turisme el 2014
Tram. 314-13357/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de l’acord de la Junta Electoral Central relatiu a 
les meses de votació de diverses organitzacions polítiques i 
socials actives els dies de reflexió i de votació de les elecci
ons al Parlament Europeu
Tram. 314-13379/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instruccions als agents dels Mossos d’Esquadra amb relació 
a les meses de votació de diverses organitzacions polítiques 
i socials actives els dies de reflexió i de votació de les elecci
ons al Parlament Europeu
Tram. 314-13380/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instruccions als ajuntaments amb relació a les meses de vo
tació de diverses organitzacions polítiques i socials actives 
els dies de reflexió i de votació de les eleccions al Parlament 
Europeu
Tram. 314-13381/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
converses amb els organitzadors de la iniciativa Multirefe
rèndum 2014
Tram. 314-13382/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís amb els organitzadors de la iniciativa Multirefe
rèndum 2014 de no retirarne les meses
Tram. 314-13383/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
indicacions als organitzadors de la iniciativa Multireferèn
dum 2014 per a evitar expedients sancionadors
Tram. 314-13384/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actes, notes o atestats fets durant la jornada electoral del 25 
de maig de 2014 amb relació a les meses de votació de di
verses organitzacions polítiques i socials
Tram. 314-13385/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones identificades per l’organització no per
mesa de meses de votació actives els dies de reflexió i de 
votació de les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 314-13386/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de meses de votació no permeses detectades els 
dies de reflexió i de votació de les eleccions al Parlament 
Europeu
Tram. 314-13387/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de meses de votació no permeses retirades els 

dies de reflexió i de votació de les eleccions al Parlament 
Europeu
Tram. 314-13388/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
notificacions de les juntes electorals per al compliment de 
l’Acord del 19 de maig de 2014 de la Junta Electoral Central
Tram. 314-13389/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recepció de requeriments de les juntes electorals per al 
compliment de l’Acord del 19 de maig de 2014 de la Junta 
Electoral Central
Tram. 314-13390/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de beques per a estudis universitaris del curs 
20132014
Tram. 314-13400/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
regulació de les proves de jònecs
Tram. 314-13402/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals el personal del Centre Penitenciari de 
Quatre Camins no n’utilitza el servei de cafeteria
Tram. 314-13479/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades econòmiques sobre la prostitució
Tram. 314-13542/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades econòmiques anuals relacionades amb el cànnabis
Tram. 314-13551/10
Resposta del Govern p. 36

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procediment obert pel canvi 
de criteri pel que fa a la deducció de l’impost sobre el valor 
afegit
Tram. 322-00207/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió d’incorporar nous 
criteris per a seleccionar els contertulians de TV3 i Catalu
nya Ràdio
Tram. 322-00208/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el grau de pluralisme polític, so
cial i territorial en els espais informatius i d’entreteniment de 
TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00209/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre la preservació del patrimoni 
cultu ral audiovisual
Tram. 322-00210/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura territorial dels mit
jans de la Corporació
Tram. 322-00211/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la renovació dels drets de la 
fórmula 1
Tram. 322-00212/10
Substanciació p. 36

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la denúncia presentada per So
cietat Civil Catalana davant del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya contra els mitjans de la Corporació
Tram. 322-00213/10
Substanciació p. 37

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els mecanismes de control del 
pluralisme polític als mitjans de la Corporació
Tram. 322-00214/10
Substanciació p. 37

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de cobertura informa
tiva territorial amb recursos propis
Tram. 322-00215/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res
pondre oralment en comissió sobre els criteris per a empla
çar les seus territorials
Tram. 323-00088/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i al director 
de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la informació per a joves i adolescents
Tram. 323-00089/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res
pondre oralment en comissió sobre els comentaris d’alguns 
contertulians del programa Els matins, de TV3, sobre Soci
etat Civil Catalana
Tram. 323-00090/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res
pondre oralment en comissió sobre els drets d’emissió dels 
grans esdeveniments esportius
Tram. 323-00091/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res
pondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu 
de Societat Civil Catalana
Tram. 323-00092/10
Substanciació p. 37

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res
pondre oralment en comissió sobre el tractament de la infor
mació relativa als habitatges d’ús turístic
Tram. 323-00093/10
Substanciació p. 38

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res
pondre oralment en comissió sobre la planificació de la co
bertura dels actes de l’Onze de Setembre per TV3
Tram. 323-00094/10
Substanciació p. 38

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon
dre oralment en comissió sobre la planificació de la cober
tura dels actes de l’Onze de Setembre per Catalunya Ràdio
Tram. 323-00095/10
Substanciació p. 38

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon
dre oralment en comissió sobre els resultats de Catalunya 
Ràdio en el darrer baròmetre de l’Estudi general de mitjans
Tram. 323-00096/10
Substanciació p. 38

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res
pondre oralment en comissió sobre el rendiment dels drets 
esportius
Tram. 323-00097/10
Substanciació p. 38

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon
dre oralment en comissió sobre els continguts de la progra
mació vinculats a l’àmbit de l’esport
Tram. 323-00098/10
Substanciació p. 38

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’horari d’emissió de la programació infantil 
en anglès
Tram. 325-00077/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 38

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el criteri per a fixar l’horari d’emissió de la 
programació infantil en anglès
Tram. 325-00078/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 40

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el percentatge d’hores de programació in
fantil en anglès
Tram. 325-00079/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 40

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el nombre d’hores d’emissió de programa
ció infantil en anglès
Tram. 325-00080/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 40

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el temps que van tardar els Mossos d’Esqua
dra a arribar a l’autovia B24 en l’atropellament d’una agent 
d’aquest cos policial el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01627/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el temps que va tardar la policia local de Pallejà 
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(Baix Llobregat) a arribar a l’autovia B24 en l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01628/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el temps que va tardar la primera ambulància 
a arribar a l’autovia B24 en l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01629/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el temps que va tardar la segona ambulància 
a arribar a l’autovia B24 en l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01630/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el temps que es va tardar a localitzar el responsa
ble de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra 
a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012 i a posarlo a dispo
sició judicial
Tram. 311-01631/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la reunió en un bar de Molins de Rei (Baix Llo
bregat) de mossos d’esquadra amb la família de l’agent 
d’aquest cos atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01632/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les persones que eren al lloc de l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012 a les quals es va prendre declaració
Tram. 311-01633/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el passaport que van trobar al cotxe que va atro
pellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01634/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la constatació en l’atestat policial de la marca de 
pintura que es va trobar al costat dret de l’autovia B24 en 
l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01635/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la sabatilla que van trobar en el cotxe que va atro
pellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01636/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les queixes que els familiars de l’agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012 van adreçar al Departament d’Interior amb relació a la 
investigació dels fets
Tram. 311-01637/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el temps que es va tardar a redactar l’atestat 
definitiu de les causes de l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01638/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’electrocardiograma que es va fer a l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01639/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les persones a qui es van lliurar objectes personals 
de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01640/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la sol·licitud de la família de l’agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012 perquè es redactés l’atestat de l’accident en castellà
Tram. 311-01641/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre els motius pels quals el presumpte autor de l’atro
pellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012 no va ésser detingut
Tram. 311-01642/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la revisió per part del director general de la Policia 
de la investigació de la mort de l’agent dels Mossos d’Es
quadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01643/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre l’atenció dels serveis mèdics i sanitaris a l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01644/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el lliurament de les restes de roba de l’agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juli
ol de 2012 a la seva família
Tram. 311-01645/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el temps d’activació de l’ambulància avançada en 
l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’au
tovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01646/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la manca d’informació a les ambulàncies de l’exis
tència d’una víctima en estat molt greu en l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01647/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la certificació de la mort de l’agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 311-01648/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’actitud inapropiada dels membres del Siste
ma d’Emergències Mèdiques que van atendre l’agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 311-01649/10
Anunci p. 51
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les raons per les quals fou un tècnic sanitari qui in
formà el coordinador tècnic sobre l’hospital on traslladaven 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01650/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la inspecció ocular del vehicle causant de l’atro
pellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01651/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les persones implicades en l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de ju
liol de 2012
Tram. 311-01652/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre les raons per les quals el director general 
de la Policia ha tardat onze mesos a incoar el procedi
ment de la reclamació de responsabilitat patrimonial pre
sentada per la germana de l’agent dels Mossos d’Esqua
dra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01653/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la consideració del Síndic de Greuges amb relació 
a la primera queixa presentada per la família d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01654/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la consideració del Síndic de Greuges amb relació 
a la segona queixa presentada per la família d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01655/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’hora en què els Mossos d’Esquadra van rebre 
la comunicació de l’accident d’una agent d’aquest cos de 
seguretat atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01656/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’hora en què els serveis d’emergències mè
diques van rebre la comunicació de l’accident d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01657/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’hora en què la policia local de Pallejà (Baix 
Llobregat) va rebre la comunicació de l’accident d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01658/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les reclamacions de la família i les actuacions del 
Departament d’Interior amb relació a l’accident d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01659/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la valoració del conseller d’Empresa i Ocupació del 
Decret de venda no sedentària
Tram. 311-01660/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el nombre d’agents destinats a reforçar la segure
tat dels municipis de la costa
Tram. 311-01661/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Par
tit Popular de Catalunya a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 311-01662/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Partit 
Popular de Catalunya a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo
nès)
Tram. 311-01663/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Partit 
Popular de Catalunya a Blanes (Selva)
Tram. 311-01664/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre una concentració del Partit Popular de Catalunya 
en un acte electoral a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 311-01665/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Partit 
Popular de Catalunya a Sort (Pallars Sobirà)
Tram. 311-01666/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Partit 
Popular de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 311-01667/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Partit 
Popular de Catalunya a l’Hospital de Sant Pau, de Barcelona
Tram. 311-01668/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Partit 
Popular de Catalunya a Lleida (Segrià)
Tram. 311-01669/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Partit 
Popular de Catalunya a l’Hotel Palace, de Barcelona
Tram. 311-01670/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Partit 
Popular de Catalunya a Blanes (Selva) el 23 de maig de 2014
Tram. 311-01671/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre una concentració en un acte electoral del Partit 
Popular de Catalunya a Badalona (Barcelonès)
Tram. 311-01672/10
Anunci p. 62
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges socials de la Generalitat i el seu sector públic a 
Igualada (Anoia)
Tram. 314-14186/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges socials de la Generalitat i el seu sector públic 
a l’Anoia
Tram. 314-14187/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encàrrec a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques de tor
nar a valorar un pacient amb síndrome de sensibilitat quími
ca múltiple
Tram. 314-14188/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de prospeccions sísmiques a la zona del golf del 
Lleó i del cap de Creus
Tram. 314-14189/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes d’estalvi i ajustament pressupostari presentades 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
Tram. 314-14190/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
liquidació del pressupost del sector públic de salut del 2013
Tram. 314-14191/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
desviació pressupostària de l’Institut Català de la Salut del 
2011 al 2013
Tram. 314-14192/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’empreses adherides a projectes de cooperació 
al desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 
2012 ençà
Tram. 314-14193/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de projectes de cooperació al desenvolupament 
duts a terme per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 
ençà
Tram. 314-14194/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de cooperació al desenvolupament duts a terme 
per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14195/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’actuacions de cooperació al desenvolupament 
impulsades per l’Agència Catalana de Cooperació al Des
envolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 
ençà
Tram. 314-14196/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de cooperació al desenvolupament impulsades 
per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14197/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
difusió dels projectes validats per l’Agència Catalana de Co
operació al Desenvolupament per mitjà del projecte «Coo
peres?» del 2012 ençà
Tram. 314-14198/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
organitzacions empresarials que han contactat amb orga
nitzacions no governamentals per al desenvolupament per 
mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14199/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps que van tardar els Mossos d’Esquadra a arribar a 
l’autovia B24 en l’atropellament d’una agent d’aquest cos 
policial el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14200/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que va tardar la policia local de Pallejà (Baix Llobre
gat) a arribar a l’autovia B24 en l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14201/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que va tardar la primera ambulància a arribar a l’au
tovia B24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Es
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14202/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que va tardar la segona ambulància a arribar a l’au
tovia B24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Es
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14203/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es va tardar a localitzar el responsable de l’atro
pellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012 i a posarlo a disposició judicial
Tram. 314-14204/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió en un bar de Molins de Rei (Baix Llobregat) de mos
sos d’esquadra amb la família de l’agent d’aquest cos atro
pellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14205/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que eren al lloc de l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012 a 
les quals es va prendre declaració
Tram. 314-14206/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
passaport que van trobar al cotxe que va atropellar l’agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 314-14207/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constatació en l’atestat policial de la marca de pintura que 
es va trobar al costat dret de l’autovia B24 en l’atropella
ment d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-14208/10
Formulació p. 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sabatilla que van trobar en el cotxe que va atropellar l’agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 314-14209/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes que els familiars de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012 van adre
çar al Departament d’Interior amb relació a la investigació 
dels fets
Tram. 314-14210/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es va tardar a redactar l’atestat definitiu de les 
causes de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Es
quadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14211/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la unitat mèdica que té l’electrocardiograma que es va fer a 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14212/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones a qui es van lliurar objectes personals de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-14213/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de la família de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012 perquè es 
redactés l’atestat de l’accident en castellà
Tram. 314-14214/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals el presumpte autor de l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012 no va ésser detingut
Tram. 314-14215/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió per part del director general de la Policia de la investi
gació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra atrope
llada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14216/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció dels serveis mèdics i sanitaris a l’agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-14217/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lliurament de les restes de roba de l’agent dels Mossos d’Es
quadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012 a 
la seva família
Tram. 314-14218/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’activació de l’ambulància avançada en l’atropella
ment d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14219/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca d’informació a les ambulàncies de l’existència d’una 
víctima en estat molt greu en l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 314-14220/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
certificació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14221/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actitud inapropiada dels membres del Sistema d’Emergèn
cies Mèdiques que van atendre l’agent dels Mossos d’Es
quadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14222/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals fou un tècnic sanitari qui informà el 
coordinador tècnic sobre l’hospital on traslladaven l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-14223/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inspecció ocular del vehicle causant de l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-14224/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones implicades en l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14225/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals el director general de la Policia ha 
tardat onze mesos a incoar el procediment de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial presentada per la germana de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14226/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa a 
diversos conceptes
Tram. 314-14227/10 a 314-14478/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats al santuari de la Mare de Déu de Queralt, 
de Berga
Tram. 314-14479/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
repercussions del Tractat de lliure comerç i inversions entre 
els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea en la universali
tat del sistema sanitari públic, les assegurances, la provisió 
privada i pública i els fons de capital de risc
Tram. 314-14480/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració del Síndic de Greuges amb relació a la prime
ra queixa presentada per la família d’una agent dels Mos
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sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-14481/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració del Síndic de Greuges amb relació a la sego
na queixa presentada per la família d’una agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-14482/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’hora en què els Mossos d’Esquadra van rebre la comuni
cació de l’accident d’una agent d’aquest cos de seguretat 
atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14483/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’hora en què els serveis d’emergències mèdiques van rebre 
la comunicació de l’accident d’una agent dels Mossos d’Es
quadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14484/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’hora en què la policia local de Pallejà (Baix Llobregat) va 
rebre la comunicació de l’accident d’una agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-14485/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reclamacions de la família i les actuacions del Depar
tament d’Interior amb relació a l’accident d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de ju
liol de 2012
Tram. 314-14486/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls de les emissions de fums de Pet Food, a la Ribera 
d’Ondara (Segarra)
Tram. 314-14487/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les irregularitats en el tractament de residus animals de Pet 
Food, a la Ribera d’Ondara (Segarra)
Tram. 314-14488/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recepció d’alguna denúncia per irregularitats en les activi
tats de Pet Food, a la Ribera d’Ondara (Segarra)
Tram. 314-14489/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació que té amb relació a l’incident produït per la 
inspecció del Seprona a Pet Food, de la Ribera d’Ondara 
(Segarra)
Tram. 314-14490/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acampada de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
d’Osona davant l’oficina del BBVA de Manlleu i la situació de 
cinc famílies afectades per contractes hipotecaris abusius
Tram. 314-14491/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les instruccions donades als serveis territorials del Departa

ment d’Ensenyament amb relació a la gestió directa del ser
vei de menjador escolar
Tram. 314-14492/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de l’associació de mares i pares de l’Escola Mar 
Nova, de Premià de Mar (Maresme), de fer la gestió directa 
del menjador escolar
Tram. 314-14493/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del Decret 160/1996, relatiu al servei escolar de 
menjador, en el cas de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar 
(Maresme)
Tram. 314-14494/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
norenovació del Conveni d’adhesió al Servei Educatiu i So
cial de Menjador dels Centres Escolars de la Comarca del 
Maresme per part de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar 
(Maresme)
Tram. 314-14495/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius de la unificació dels serveis de cuina de l’Hospital 
Doctor Trueta, de Girona, i l’Hospital de Santa Caterina, de 
Salt
Tram. 314-14496/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius del trasllat de l’àrea maternoinfantil de l’Hospi
tal Doctor Trueta, de Girona, a l’Hospital de Santa Caterina, 
de Salt
Tram. 314-14497/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius de la reorganització de la secció de cirurgia pedià
trica de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona
Tram. 314-14498/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius del trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor True
ta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
Tram. 314-14499/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius del canvi de programa informàtic que facilita la co
municació entre l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, l’Hospi
tal de Santa Caterina, de Salt, i altres centres
Tram. 314-14500/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius de la gestió de l’atenció primària de l’Institut 
d’Assistència Sanitària per part de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-14501/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció dels serveis de revisió medicoesportiva entre els 
treballadors de l’Institut d’Assistència Sanitària i l’Institut Ca
talà de la Salut
Tram. 314-14502/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura de càrrecs del projecte Créixer, Innovar i Millorar 
en Salut de Girona
Tram. 314-14503/10
Formulació p. 105
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implicació dels treballadors de l’Hospital Doctor Trueta, de 
Girona, en la implantació del projecte Créixer, Innovar i Mi
llorar en Salut
Tram. 314-14504/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implicació dels treballadors de l’Hospital de Santa Caterina, 
de Salt, en la implantació del projecte Créixer, Innovar i Mi
llorar en Salut
Tram. 314-14505/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades pel Consell General de l’Esport 
del 2012 ençà
Tram. 314-14506/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions del Consell General de l’Esport liquidades 
el 2014
Tram. 314-14507/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions del Consell General de l’Esport pendents 
de liquidar
Tram. 314-14508/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de subvenció adreçades al Consell General de 
l’Esport pendents d’adjudicació
Tram. 314-14509/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis relatius a l’esport fets per la Generalitat
Tram. 314-14510/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost mitjà d’una operació de cataractes a l’Hospital de Vila
decans
Tram. 314-14511/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost mitjà d’una operació de cataractes derivada a l’Hospital 
de Sant Boi
Tram. 314-14512/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi «Impacte econòmic de la independència de 
Catalunya en l’esport del país»
Tram. 314-14513/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació econòmica amb la Plataforma Pro Seleccions Espor
tives Catalanes
Tram. 314-14514/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
noconsideració dels Ferrocarrils de la Generalitat de Cata
lunya com a servei essencial
Tram. 314-14515/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació dels professionals nutricionistes per part del De
partament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani
tàries
Tram. 314-14516/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del cost de les bombes d’insulina i els sensors 
d’insulina del 2003 ençà
Tram. 314-14517/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta per a les gestants i els nens amb relació als conta
minants ambientals en la línia de la proposta del Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambiental
Tram. 314-14518/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
xarxa de dispositius de vigilància epidemiològica de la con
taminació atmosfèrica OBS
Tram. 314-14519/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió pel que fa a les àrees d’atmosfera protegida
Tram. 314-14520/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions del Consell de la Policia el 2014
Tram. 314-14521/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’excedències voluntàries d’agents dels Mossos 
d’Esquadra per trasllat a policies locals el 2014
Tram. 314-14522/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’excedències voluntàries d’agents dels Mossos 
d’Esquadra per interès particular el 2014
Tram. 314-14523/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients sancionadors per l’oferiment de ser
veis sexuals a les carreteres el 2013
Tram. 314-14524/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients sancionadors per l’oferiment de ser
veis sexuals a les carreteres el 2014
Tram. 314-14525/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per l’oferiment de serveis sexuals a les 
carreteres cobrades el 2012
Tram. 314-14526/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per l’oferiment de serveis sexuals a les 
carreteres cobrades el 2013
Tram. 314-14527/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per l’oferiment de serveis sexuals a les 
carreteres cobrades el 2014
Tram. 314-14528/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies amb relació a la prostitució i el tràfic 
d’éssers humans el 2014
Tram. 314-14529/10
Formulació p. 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
periodicitat amb què s’ha indemnitzat els agents dels Mos
sos d’Esquadra per raó de servei el 2013
Tram. 314-14530/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
periodicitat amb què s’ha indemnitzat els agents dels Mos
sos d’Esquadra per raó de servei el 2014
Tram. 314-14531/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades a l’Oficina d’Atenció Ciu
tadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya, a 
Barcelona, el 2014
Tram. 314-14532/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies presentades per robatoris i furts al 
Metro de Barcelona, els Ferrocarrils de la Generalitat de Ca
talunya i els tramvies metropolitans el 2012
Tram. 314-14533/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies presentades per robatoris i furts al 
Metro de Barcelona, els Ferrocarrils de la Generalitat de Ca
talunya i els tramvies metropolitans el 2014
Tram. 314-14534/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esqua
dra i el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 2012
Tram. 314-14535/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esqua
dra i el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 2014
Tram. 314-14536/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esqua
dra i la Guàrdia Urbana de Barcelona el 2012
Tram. 314-14537/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esqua
dra i la Guàrdia Urbana de Barcelona el 2014
Tram. 314-14538/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sancions per infracció de la velocitat varia
ble el 2013
Tram. 314-14539/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sancions per infracció de la velocitat varia
ble el 2014
Tram. 314-14540/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions imposades pel Servei Català de Tràn
sit per excés de velocitat a les rondes de Barcelona el 2014
Tram. 314-14541/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions imposades pel Servei Català de Tràn
sit per excés de velocitat a les rondes de Barcelona el 2012
Tram. 314-14542/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per excés de velocitat a les carreteres 
el 2013
Tram. 314-14543/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per excés de velocitat a les carreteres 
el 2014
Tram. 314-14544/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de radars mòbils dels Mossos d’Esquadra el 2012
Tram. 314-14545/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de radars mòbils dels Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14546/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de radars mòbils dels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14547/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de radars fixos dels Mossos d’Esquadra el 2012
Tram. 314-14548/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de radars fixos dels Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14549/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de radars fixos dels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14550/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions captades mitjançant els radars mòbils 
que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2013
Tram. 314-14551/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions captades mitjançant els radars mòbils 
que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2014
Tram. 314-14552/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions captades mitjançant els radars fixos 
que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2013
Tram. 314-14553/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions captades mitjançant els radars fixos 
que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2014
Tram. 314-14554/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per infraccions comeses a les carrete
res el 2013
Tram. 314-14555/10
Formulació p. 119
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per infraccions comeses a les carrete
res el 2014
Tram. 314-14556/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
punts de la xarxa viària en què s’imposen més sancions per 
excés de velocitat el 2014
Tram. 314-14557/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de càmeres instal·lades en comissaries dels Mossos 
d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14558/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de càmeres instal·lades en comissaries dels Mossos 
d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14559/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
uniformes dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14560/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les detencions fetes pels Mossos d’Esquadra a Barcelona 
el 2014
Tram. 314-14561/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de les sentències amb relació als recursos contenci
osos administratius presentats amb motiu de les qualificaci
ons del Curs de formació bàsica per a policies el 2013
Tram. 314-14562/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de les sentències amb relació als recursos contenci
osos administratius presentats amb motiu de les qualificaci
ons del Curs de formació bàsica per a policies el 2014
Tram. 314-14563/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que van ingressar en centres peniten
ciaris de Barcelona el 2014
Tram. 314-14564/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús dels dispositius de telepeatge en autopistes fora 
de Catalunya per part dels Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14565/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús dels dispositius de telepeatge en autopistes fora 
de Catalunya per part dels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14566/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús dels dispositius de telepeatge en autopistes fora 
de Catalunya per part del Cos de Bombers el 2013
Tram. 314-14567/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús dels dispositius de telepeatge en autopistes fora 
de Catalunya per part del Cos de Bombers el 2014
Tram. 314-14568/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús dels dispositius de telepeatge en aparcaments 
fora de Catalunya per part dels Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14569/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús dels dispositius de telepeatge en aparcaments 
fora de Catalunya per part dels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14570/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús dels dispositius de telepeatge en aparcaments 
fora de Catalunya per part del Cos de Bombers el 2013
Tram. 314-14571/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús dels dispositius de tele peatge en aparcaments 
fora de Catalunya per part del Cos de Bombers el 2014
Tram. 314-14572/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de la Brigada Mòbils dels Mossos d’Es
quadra
Tram. 314-14573/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de les àrees regionals de recursos opera
tius dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14574/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’adequar i posar en funcionament una plataforma de 
llançament d’aigua per part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14575/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades en què els Mossos d’Esquadra van em
prar pilotes de goma el 2013
Tram. 314-14576/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades en què els Mossos d’Esquadra van em
prar el gas pebre el 2013
Tram. 314-14577/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades en què els Mossos d’Esquadra van em
prar el gas pebre el 2014
Tram. 314-14578/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de tres expedients del Departament d’Interior
Tram. 314-14579/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incoació de procediments administratius o penals de res
ponsabilitat per ús de pilotes de goma per part dels Mossos 
d’Esquadra del 2012 ençà
Tram. 314-14580/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra previst per al dis
positiu de seguretat de l’11 de setembre de 2014
Tram. 314-14581/10
Formulació p. 126
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per sostracció de dispositius mòbils 
el 2012
Tram. 314-14582/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per sostracció de dispositius mòbils 
el 2013
Tram. 314-14583/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per sostracció de dispositius mòbils 
el 2014
Tram. 314-14584/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis registrats per l’Institut de Medicina Legal 
de Catalunya el 2013
Tram. 314-14585/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis registrats per l’Institut de Medicina Legal 
de Catalunya el 2014
Tram. 314-14586/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’iniciar un procediment de contractació per a la 

gestió del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn
cia 112
Tram. 314-14587/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats a refor
çar la seguretat dels municipis de la costa
Tram. 314-14588/10
Formulació p. 128

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el nombre de dirigents de Societat Civil Ca
talana entrevistats per mitjans de comunicació de la Corpo
ració el 2014
Tram. 325-00081/10
Formulació p. 129

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el nombre de vegades en què el president 
del grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Bar
celona ha aparegut en mitjans de la Corporació el 2014
Tram. 325-00082/10
Formulació p. 129
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament d’oficines de correu a la 
Ribera d’Ebre i el Priorat
Tram. 314-12793/10

Resposta del Govern
Reg. 75429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12793/10 us 
informo del següent:

Les responsabilitats del Govern de la Generalitat no 
inclouen ni la gestió del servei públic de Correus, que 
correspon a l’Administració General de l’Estat, ni el 
seguiment periòdic i supervisió del funcionament i co-
bertura de les activitats postals.

No obstant això, cal dir que el Govern és conscient 
que l’Administració pública ha de garantir el servei de 
correus i telègrafs per a tots els ciutadans i les ciuta-
danes, atesa la seva naturalesa de servei públic, tot i 
les dificultats per arribar, en moltes ocasions, a zones 
aïllades, urbanitzacions, municipis agregats, etc. i a la 
manca endèmica de mitjans tècnics i personals sufici-
ents que pateix aquest servei.

Per aquest motiu, en reiterades ocasiones el Govern de 
la Generalitat s’ha adreçat al Ministeri de Foment del 
Govern de l’Estat, informant-lo de les diverses Resolu-
cions aprovades pel Parlament de Catalunya, a través 
de les quals s’insta a fer les gestions oportunes perquè 
el servei de correus i telègrafs adopti les mesures ne-
cessàries, mitjançant la millora de les dotacions tèc-
niques i humanes, per tal que el servei que presta en 
determinats municipis no ocasioni problemes als seus 
habitants.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i consellera  
de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a la crisi 
de Grober, de Bescanó (Gironès)
Tram. 314-12794/10

Resposta del Govern
Reg. 75570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12794/10 us 
informo del següent:

Al mes de novembre 2012 la Direcció General d’In-
dústria va tenir coneixement de les dificultats de SA 
Grober per la qual cosa es va procedir a la seva activa-
ció en el mapa de riscos i es va posar en marxa el pro-
tocol d’actuacions en els processos de reestructuració 
industrial.

L’objectiu de l’esmentat protocol és la defensa i el 
manteniment del teixit productiu, per tal de donar con-
tinuïtat a l’activitat i l’ocupació i minimitzar l’impacte 
en el conjunt de la cadena de valor de l’economia cata-
lana i s’estructura mitjançant diferents següents fases.

Després de la detecció de la situació de risc, es passa 
a una segona fase en que s’identifica la causa que ha 
portat l’empresa a aquesta situació. Finalment i a par-
tir d’aquest anàlisi i sempre amb la participació de tots 
els agents, direcció de la companyia, representants 
dels treballadors, autoritats locals, etc. es gestiona una 
solució orientada a la minimització del impacte indus-
trial, ja sigui:

– Intentant de manera preferent el manteniment de 
l’activitat, si fos possible per part de la mateixa em-
presa.

– Impuls d’un projecte industrial alternatiu o comple-
mentari.

– Recerca d’una alternativa industrial.

– Potenciar els mecanismes de l’expedient d’extinció 
de llocs de treballs, que permetin les recol·locacions 
en plantes del grup, o la contractació dels serveis 
d’outplacement.

La primera reunió amb l’empresa es va mantenir el 
mateix mes de novembre de 2012. En aquesta reu-
nió i altres que s’han mantingut de forma successiva 
amb la direcció de l’empresa i amb representants dels 
treballadors, s’ha fet palès que, malgrat les possibili-
tats d’accedir a nous mercats exteriors i la capacitat 
tecnològica de la companyia (recentment SA Grober 
ha liderat un projecte junt amb altres empreses i cen-
tres tecnològics per al desenvolupament d’un sistema 
productiu de productes d’aplicació en components es-
tructurals), el fort endeutament condicionava la seva 
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operativa. Tanmateix, tot i la gravetat de la situació, 
en aquell moment la propietat no es plantejava la de-
claració de concurs de creditors ni l’entrada d’un nou 
soci en el capital. Val a dir que l’eficàcia d’aquestes 
actuacions depèn molt de la bona predisposició de to-
tes les parts per arribar a una solució i que en aquest 
cas l’empresa no sempre ha facilitat amb la diligència 
necessària la informació que es requeria per a un bon 
diagnòstic.

La declaració de la situació de preconcurs, el passat 
mes de març, obre la possibilitat, en el cas probable 
que finalment es declari el concurs de creditors, d’arti-
cular una alternativa industrial que permeti la continu-
ïtat de l’activitat productiva a través de la venda de la 
unitat productiva. En aquest cas, des del Departament 
d’Empresa i Ocupació, i en el marc de l’acord amb els 
Jutjats del Mercantil de Catalunya, es duran a terme 
les actuacions de difusió i intermediació encaminades 
a facilitar la recerca de la referida alternativa.

Tanmateix, l’anterior expedient de regulació d’ocupa-
ció presentat per l’empresa fou l’any 2009 i s’autoritzà 
la suspensió de contactes de 92 treballadors durant un 
període de 180 dies en el període d’un any i l’extinció 
de 28 contractes.

El 21 de gener de 2014 es presentà un escrit comuni-
cant als Serveis Territorials a Girona del Departament 
d’Empresa i Ocupació la intenció de l’empresa d’efec-
tuar un replantejament salarial i una desvinculació del 
conveni, per causes econòmiques. La mediació efectu-
ada pels Serveis Territorials finalitzà sense acord.

En el mes de març de 2014, van finalitzar sense acord 
els actes de conciliació individual davant els Serveis 
Territorials a Girona en relació a les demandes d’ex-
tinció de contractes presentades per 78 treballadors de 
l’empresa per incompliments salarials (art. 50 de l’Es-
tatut dels Treballadors) i reclamació de quantitat.

En data 6 de maig de 2014 es presentà expedient d’aco-
miadament col·lectiu davant dels Serveis Territorials a 
Girona per a l’extinció de contractes de 23 treballa-
dors, d’una plantilla de 81 del centre de treball de Bes-
canó (Girona), per causes econòmiques.

En data 13 de maig de 2014 es mantingué reunió als 
Serveis Territorials amb l’alcalde de Bescanó, repre-
sentants dels Serveis Territorials i un responsable 
d’ACC1Ó per tractar sobre l’expedient i sobre el futur 
de l’empresa.

El dia 19 de maig de 2014 es convoca a la representa-
ció de l’empresa a una reunió als Serveis Territorials, i 
per la tarda del mateix dia es convocà al comitè d’em-
presa, amb participació en les dues reunions del repre-
sentant d’ACC1Ó.

El període de consultes ha finalitzat el 4 de juny de 
2014, i consta la disconformitat de la part treballadora 
quant a la mesura d’extincions contractuals proposa-

da. L’empresa presentà la seva decisió final en data 6 
de juny de 2014, afectant finalment a 22 treballadors.

Els Serveis Territorials a Girona estan en contacte per-
manent amb les parts implicades a l’expedient.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a Torras
papel
Tram. 314-12795/10

Resposta del Govern
Reg. 75571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12795/10 us 
informo del següent:

Des del moment que es va tenir constància del possi-
ble tancament de la planta de Torraspapel a Sarrià de 
Ter, a finals del mes de gener de 2014, es va mante-
nir una primera reunió amb la participació del direc-
tor general d’Indústria i representants de l’empresa i 
de l’Ajuntament de Sarrià de Ter. A continuació es va 
procedir a la seva inclusió al mapa de riscos i es va po-
sar en marxa el protocol d’actuacions en els processos 
de reestructuració industrial. L’objectiu d’aquestes ac-
tuacions és la defensa i el manteniment del teixit pro-
ductiu, per tal de donar continuïtat a l’activitat i l’ocu-
pació i minimitzar l’impacte en el conjunt de la cadena 
de valor de l’economia catalana.

El protocol s’estructura en tres fases.

Després de la detecció de la situació de risc, es pas-
sa a una segona fase en que s’identifica la causa que 
ha portat l’empresa a aquesta situació. Després d’un 
primer anàlisi, en el cas de Torraspapel i a banda de 
la caiguda de les vendes derivada de la situació de cri-
si (conjuntura), cal afegir la creixent importància dels 
canals i sistemes de comunicació que no utilitzen el 
paper com a suport (tendència estructural). A banda 
l’impacte dels canvis en el marc regulatori del sector 
energètic que ha afectat especialment les plantes in-
dustrials amb una instal·lació de cogeneració ha afectat 
greument els resultats de la planta, sense que hi ha-
gi expectatives de revertir la situació. A la vegada cal 
considerar que el producte desenvolupat a Sarrià de 
Ter, no és dins del grup el més especialitzat ni el de 
major valor afegit, amb comparació amb d’altres plan-
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tes, ni que tampoc la capacitat i actualització producti-
va de les instal·lacions sigui la més eficient.

Finalment i a partir d’aquest anàlisi i sempre amb la 
participació de tots els agents, direcció de la compa-
nyia, representants dels treballadors, autoritats locals, 
etc. es gestionarà una solució orientada a la minimit-
zació de l’impacte industrial, ja sigui:

– Intentant de manera preferent el manteniment de 
l’activitat, si fos possible per part del mateix grup.

– Impuls d’un projecte industrial alternatiu o comple-
mentari.

– Recerca d’una alternativa industrial.

– Potenciar els mecanismes de l’expedient d’extinció 
de llocs de treballs, que permetin les recol·locacions 
en plantes del grup, o la contractació dels serveis 
d’outplacement.

En aquests moments i després del acord entre l’empre-
sa i la part social, s’ha optat pel darrer punt, sense des-
cartar altres vies que puguin avançar en la reindustri-
alització de l’activitat en aquest emplaçament, però no 
amb l’encaix en el temps, d’una alternativa industrial 
com a solució al problema del tancament de la planta.

L’empresa presentà un expedient d’acomiadament col-
lectiu davant els Serveis Territorials a Girona del De-
partament d’Empresa i Ocupació, en data 28 de maig 
de 14. L’expedient es presenta per causes econòmi-
ques, organitzatives i de producció i pretén l’extinció 
dels 132 contractes de la plantilla del centre de treball 
de Sarrià de Ter (Girona).

Davant l’expedient presentat l’autoritat laboral ha ac-
tuat d’acord amb la normativa d’aplicació vigent, efec-
tuant els advertiments a l’empresa que s’entenguin 
oportuns, vetllant perquè el període de consultes es 
desenvolupi adequadament, i assistint a les parts en 
cas que això sigui requerit.

Els Serveis Territorials a Girona es van posar en con-
tacte amb la representació sindical.

Per part de la Direcció General d’Indústria del mateix 
Departament d’Empresa i Ocupació, s’han realitzat 
actuacions amb caràcter previ i posterior a la presenta-
ció de la expedient amb les parts..

En data 4 de juliol es va presentar la decisió final em-
presarial indicant que es recol·loquen 73 treballadors 
del centre de Sarrià de Ter als centres que Torraspapel 
té a Sant Joan Les Fonts, Sils, ICC de Sarrià de Ter, 
Barcelona, Saragossa i Almazán, i també al centre que 
la Companyia Condat té a França.

Les parts acorden l’extinció de contractes de 59 treba-
lladors del centre de Sarrià de Ter que no han pogut 
ser recol·locats o que han optat per extingir el seu con-
tracte, i les condicions extintives dependran de si el 31 
de desembre de 2014 han tingut complerts els 55 anys 
d’edat o no.

Les extincions es faran entre la data de la comunica-
ció empresarial a la representació dels treballadors i a 
l’Autoritat Laboral i el 30 de desembre de 2014.

Per als treballadors que no hagin pogut ser recol·locats 
en altres centres, es pacta una indemnització que de-
penent de l’edat complerta el 31 de desembre de 2014, 
serà en forma d’indemnització o en forma de pla de 
rendes.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les consideracions i actuacions del 
Departament de Cultura respecte a la situa
ció de l’Escola Municipal de Música de Cam
brils (Baix Camp)
Tram. 314-12801/10

Resposta del Govern
Reg. 75164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12801/10 us 
informo del següent:

Els ensenyaments artístics, tant els de música com els 
d’altres especialitats artístiques, són competència del 
Departament d’Ensenyament.

El Departament de Cultura reconeix la importància 
dels ensenyaments artístics en el desenvolupament 
personal i col·lectiu i, per extensió, la riquesa que supo-
sa social i culturalment per al territori. Per aquest mo-
tiu manté en aquest camp diversos nivells d’interlocu-
ció amb el Departament d’Ensenyament per impulsar 
solucions per a les escoles municipals de música.

Barcelona, 22 de juliol de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empresa Expafruit, de Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-12803/10

Resposta del Govern
Reg. 75572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 
NT. 314-12803/10, 314-12804/10, 314-12805/10, 314-
12806/10 i 314-12807/10 us informo del següent:

El sector agroalimentari és un dels més dinàmics i 
competitius del conjunt del teixit productiu català, per 
la qual cosa cal considerar la problemàtica d’Expafruit 
com un fet puntual que no és generalitzable al conjunt 
del sector.

En aquest sentit, des del mateix moment que es va 
tenir coneixement que el grup Danone havia decidit 
prescindir d’Expafruit com un dels seus proveïdors, el 
Govern va procedir a posar en marxa el protocol d’ac-
tuacions en els processos de reestructuració industri-
al. La decisió de Danone s’emmarca en reorganització 
dels proveïdors a escala global el nombre dels quals ha 
quedat reduït a tres. Això posa en una situació de risc 
la companyia, ja que Danone representava el 85% de 
la facturació d’Expafruit.

L’objectiu del referit protocol és la defensa i el mante-
niment del teixit productiu, per tal de donar continuï-
tat a l’activitat i l’ocupació i minimitzar l’impacte en el 
conjunt de la cadena de valor de l’economia catalana.

El protocol s’estructura en tres fases.

Després de la detecció de la situació de risc, es passa 
a una segona fase en que s’identifica la causa que ha 
portat l’empresa a aquesta situació. Finalment i a par-
tir d’aquest anàlisi i sempre amb la participació de tots 
els agents, direcció de la companyia, representants 
dels treballadors, autoritats locals, etc. es gestiona una 
solució orientada a la minimització del impacte indus-
trial, ja sigui:

– Intentant de manera preferent el manteniment de 
l’activitat, si fos possible per part de la mateixa em-
presa.

– Impuls d’un projecte industrial alternatiu o comple-
mentari.

– Recerca d’una alternativa industrial.

– Potenciar els mecanismes de l’expedient d’extinció 
de llocs de treballs, que permetin les recol·locacions 
en plantes del grup, o la contractació dels servies 
d’outplacement.

Des del mes de febrer de 2014 en què es va mantenir 
una primera reunió amb la direcció d’Expafruit, per tal 
d’obtenir informació de primera mà sobre la situació 
creada, les causes que l’han provocat i com es pot supe-
rar, s’han mantingut nous contactes amb l’empresa per 
analitzar diverses alternatives de continuïtat. A banda 
també s’han mantingut contactes amb la resta de pro-
veïdors de Danone per analitzar la viabilitat de produir 
des de la planta d’Expafruit a Sant Boi de Llobregat. 
També s’han dut a terme contactes directes amb el grup 
Danone, el darrers dels quals el passat 29 de maig, per 
tal d’analitzar les possibilitats de mantenir, ja sigui a 
curt o a més llarg termini, a Expafruit com a proveïdor 
a través d’algun dels proveïdors globals del grup.

D’altra banda, a través d’ACC1Ó s’estan fent gestions 
amb companyies estrangeres que estarien eventual-
ment interessades en mantenir l’activitat de la planta 
de Sant Boi si es confirma que Expafruit deixa de ser 
proveïdor de Danone.

Així i tot, el darrer expedient de regulació d’ocupa-
ció presentat per l’empresa Expafruit, S.A. fou en da-
ta 13 de març de 2014, de suspensió inicialment, i es 
fonamentava en causes econòmiques (pèrdues actuals, 
disminució persistent del nivell d’ingressos o vendes i 
previsió de pèrdues), organitzatives i productives, amb 
finalització del període de consultes sense acord. La 
decisió empresarial es fixà en la suspensió dels con-
tractes de 75 treballadors durant el període comprès 
entre l’1 d’abril i el 30 de novembre de 2014.

Actualment, l’empresa es planteja presentar un expedi-
ent de regulació d’ocupació per causes productives i és 
per aquest motiu que, des de la Secretaria d’Ocupació i 
Relacions Laborals del DEMO, s’han mantingut reuni-
ons amb els representants de l’empresa i el comitè d’em-
presa per valorar possibles vies de solució i alternatives 
per minimitzar l’impacte de la mesura extintiva.

Per altra banda, i pel que fa referència al sector agro-
alimentari, d’acord amb les directrius de la Unió Eu-
ropea, el Govern ha dissenyat una estratègia industrial 
per a Catalunya que pren com a marc de referència el 
RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization 
Strategy). Això comporta el disseny d’una política in-
dustrial construïda sobre fortaleses existents i en que 
la dimensió sectorial és primordial. Així, s’han iden-
tificat set àmbits d’actuació en que Catalunya presenta 
una massa crítica empresarial, avantatges competitius 
i potencial de creixement.

Un d’aquests àmbits és l’agroalimentari. Es tracta d’un 
sector on hi ha diversos clústers, plans sectorials i ini-
ciatives que en una primera fase es coordinaran amb 
visió de conjunt per tal de desenvolupar un programa 
específic per al sector.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en matèria laboral fetes 
amb relació a l’empresa Expafruit, de Sant 
Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-12804/10

Resposta del Govern
Reg. 75572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12803/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per al sector 
agroalimentari per a evitar processos com 
els de l’empresa Expafruit, de Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-12805/10

Resposta del Govern
Reg. 75572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12803/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seguiment de la situació dels treba
lladors de l’empresa Expafruit, de Sant Boi 
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-12806/10

Resposta del Govern
Reg. 75572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12803/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seguiment del procés de negocia
ció entre el comitè d’empresa i la direcció 
d’Expafruit, de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-12807/10

Resposta del Govern
Reg. 75572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12803/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre les actuacions dels agents rurals amb re
lació a les batudes per a caçar porcs senglars
Tram. 314-12839/10

Resposta del Govern
Reg. 74799 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12839/10 us 
informo del següent:

Al llarg de l’any 2013 i primer trimestre d’enguany 
s’han dut a terme un total de 5.306 actuacions relacio-
nades amb el senglar, de les quals 4.688 han estat ins-
peccions de caça major, 458 inspeccions de paranys, 
esquers o altres trampes, 113 inspeccions de danys a 
l’agricultura i 47 actuacions relacionades amb altres 
inspeccions de caça o protecció als animals.

Barcelona, 15 de juliol 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 l’actuació dels agents rurals el 22 de 
febrer de 2014 amb relació a una batuda per 
a caçar porcs senglars a Mieres (Garrotxa)
Tram. 314-12840/10

Resposta del Govern
Reg. 74806 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12840/10 us 
informo del següent:

L’actuació que es va dur a terme el dia 22 de febrer de 
2014 va consistir en una inspecció de batuda de sen-
glar en què es va detectar que hi havia un excés de ca-
çadors, un mínim de setanta-cinc, que superava el que 
autoritza el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica, aprovat 
per la Resolució del director dels Serveis Territorials 
de Girona el 12 de juliol de 2013, que n’autoritza un 
màxim de dinou.

Respecte a la utilització d’helicòpters, en cap cas es va 
activar cap mitja aeri.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població de porcs senglars el 2014
Tram. 314-12841/10

Resposta del Govern
Reg. 74800 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12841/10 us 
informo del següent:

No es disposa d’un cens de la població de senglars pe-
rò sí d’una estimació del nombre d’individus presents 
a cada demarcació, realitzat d’acord amb les dades del 
Programa de seguiment de les poblacions de senglar a 
Catalunya. Segons aquest estudi, la densitat estimada 
de senglars (expressat en senglars per cada 100 ha) és 
d’entre 15 i 17 a les comarques de Girona, d’entre 4 i 
7 a les comarques de Barcelona, d’entre 2 i 6 a les co-

marques de Tarragona i a Terres de l’Ebre i d’entre 2 i 
3 a les comarques de Lleida.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb Unió de Pagesos i les 
associacions de caçadors per a aturar la 
proliferació de porcs senglars
Tram. 314-12842/10

Resposta del Govern
Reg. 74801 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12842/10 us 
informo del següent:

S’ha introduït una nova figura, la declaració d’emer-
gència cinegètica, aprovada pel Parlament de Catalu-
nya a la Llei 2/2104, de mesures fiscals, administra-
tives, financeres i del sector públic, amb el vistiplau 
de tots els sectors afectats d’acord amb la reunió del 
Consell de Caça de Catalunya de 20 de març de 2014, 
i concretada en una Resolució publicada el 25 de maig 
de 2014 al DOGC núm. 6628, de modificació de la Re-
solució AAM/669/2014, de 21 de març, que habilita 
l’administració per a acordar l’execució subsidiària de 
mesures excepcionals de gestió cinegètica en qualse-
vol territori del nostre país.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

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



5 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 380

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de desnonaments d’habi tat
ges de titularitat pública del gener del 2013 
ençà
Tram. 314-12847/10

Resposta del Govern
Reg. 75074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12847/10 us 
informo del següent:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya recondueix les 
situacions de morositat d’habitatges de protecció ofi-
cial via pacte, ajuts implícits o són tractades com a 
morositat social, raó per la qual en cap cas es prac-
tiquen desnonaments per motius estrictament econò-
mics.

Per la resta de situacions (ocupacions il·legals, incom-
pliments contractuals, defuncions), l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya inicia procediments de desnona-
ments i sempre garanteix una alternativa d’allotjament. 
El 2013, es van efectuar 13 llançaments amb habitat-
ges ocupats i aquest any 2014, fins el mes de juny, en 
comptabilitzem 5.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució a l’erosió de la sorra de les 
platges del Maresme
Tram. 314-12851/10

Resposta del Govern
Reg. 75444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12851/10 us 
informo del següent:

En el marc de la Comissió Mixta entre l’Estat i la Ge-
neralitat de Catalunya, prevista en el Decret de tras-
passos de competències de l’any 2008, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat manté reunions periòdi-
ques amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient (MAGRAMA) per treballar la proble-
màtica del litoral del Maresme.

Aquest Departament treballa, conjuntament amb el 
MAGRAMA, per definir els trams de costa i les plat-
ges del Maresme que escau garantir i, a la vegada, de-
terminar les obres que caldrà executar per assegurar 
aquests trams de costes, mitjançant aportacions de 
sorres o bé la construcció d’infraestructures de con-
tenció que n’assegurin l’estabilitat.

El passat 9 de juliol el director general d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme es va reunir amb el direc-
tor general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar per 
analitzar un primer esborrany del document de «Es-
tratègia per a la protecció del Maresme», redactat pel 
CEDEX.

Des del punt de vista tècnic, es continua treballant i 
mantenint reunions, ja que està previst tancar el docu-
ment i donar-lo per definitiu a principis del mes d’oc-
tubre de 2014.

Barcelona, 21 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de places del Cos de Mos
sos d’Esquadra en situació administrativa 
especial de segona activitat
Tram. 314-12955/10

Resposta del Govern
Reg. 74702 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12955/10 us 
informo del següent:

La Direcció General de la Policia dóna compliment 
al Decret 246/2008, de 16 de desembre, que regula 
la situació administrativa especial de segona activitat 
al cos de Mossos d’Esquadra mitjançant la creació i 
l’ocupació d’aquest tipus de llocs de treball, identifi-
cant-los a la relació de llocs de treball del cos de Mos-
sos d’Esquadra com a llocs susceptibles de ser ocupats 
en situació administrativa especial de segona activi-
tat i adscrivint-hi els diferents funcionaris peticionaris 
que compleixen els requisits, a mesura que es van re-
solent els seus expedients de sol·licitud.

En aquest sentit, des de principis de l’any 2009 i coin-
cidint amb la vigència immediata del Decret esmentat 
existeix una relació de llocs de treball susceptibles de 
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ser ocupats per persones funcionàries del cos de Mos-
sos d’Esquadra en situació administrativa especial de 
segona activitat.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos humans previstos per a la 
campanya de prevenció d’incendis del 2014 
a la província de Lleida
Tram. 314-12964/10

Resposta del Govern
Reg. 74802 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12964/10 us 
informo del següent:

Per a l’any 2014 a Lleida, està prevista la contractació 
de 5 persones per part del DAAM.

Barcelona, 15 de juliol 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 recursos humans destinats en les 
campanyes de prevenció d’incendis dels 
anys 2009 a 2013
Tram. 314-12965/10

Resposta del Govern
Reg. 74803 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-12965/10 us 
informo del següent:

Per part del DAAM, a la província de Lleida es va-
ren convocar per a les campanyes anuals de prevenció 
d’incendis els següents nombres de places:

– 2009: 15 places
– 2010: 15 places

– 2011: 9 places
– 2012: 9 places
– 2013: 6 places

Barcelona, 15 de juliol 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 manteniment o l’increment de la 
participació d’entitats de gestió privada en 
matèria d’ocupació
Tram. 314-13216/10

Resposta del Govern
Reg. 75573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-13216/10 us 
informo del següent:

En primer lloc cal assenyalar que en virtut de l’Acord 
pel diàleg social permanent subscrit el març del 2014 
pel Govern de la Generalitat i els agents socials, l’any 
2014, respecte el 2013, el Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) mantindrà el seu pressupost en Polítiques 
Actives d’Ocupació (PAO) malgrat la nova retallada 
de la Conferencia Sectorial de l’Estat.

Per a la realització de les actuacions en matèria de polí-
tiques actives, el SOC realitza un procés de concurrèn-
cia pública a través de les convocatòries que regulen ca-
dascun del programes, i que són aprovades prèviament 
pel Consell de Direcció del SOC. A banda del pressu-
post que hi hagi per als programes, el que incideix en 
el nombre d’entitats col·laboradores és, d’una banda, el 
nombre d’entitats col·laboradores que es presentin a la 
concurrència competitiva i de l’altra, el nombre que su-
perin els barems dels diferents concursos.

Així mateix, el SOC per fer més eficient els serveis 
d’intermediació que presta a les empreses, va crear 
una Àrea de Serveis a les Empreses, i mitjançant els 
prospectors de l’esmentada Àrea, i de la difusió que 
es realitza tant pel web, com per les Xarxes socials, es 
potencia el servei d’intermediació laboral com un ser-
vei per a les empreses i per a la ciutadania.

A més, s’està en un procés de modernització dels SOC, 
redissenyant la cartera de serveis per a adequar-la a les 
necessitats de les empreses i de les persones, impul-
sant un nou model de gestió territorial i promovent la 
innovació social. Tot això, amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat de les persones, elevar els índex d’inser-
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ció, incrementar la motivació de les persones i la se-
va actitud activa vers la recerca d’ocupació i fer de la 
prospecció empresarial, la gestió de la intermediació 
per competències i el recolzament a l’emprenedoria 
l’eix vertebrador dels serveis a les empreses.

També, s’han incorporat les ofertes europees d’ocupa-
ció a la intermediació, per tal de facilitar la mobilitat 
de les persones treballadores dins de l’Espai Econò-
mic Europeu. Per tant, la Xarxa Eures esdevé un ele-
ment clau en els processos d’intermediació, ja que es 
considera que la mobilitat de les persones treballado-
res, tant dins del seu propi entorn geogràfic, com dins 
d’àmbits més grans (Catalunya-Estat-EEE), contribu-
eix al progrés econòmic i social comú, així com, tam-
bé, a aconseguir un més alt nivell d’ocupació i sobretot 
a un desenvolupament equilibrat i sostenible.

Pel que fa a l’optimització dels serveis i programes, el 
SOC aprova anualment el seu pla d’avaluació i segui-
ment dels programes que donen la informació per con-
tinuar i/o modificar els aspectes i elements necessaris 
pel seu correcte funcionament.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts agroambientals del Conveni 
de Ramsar per al 2013
Tram. 314-13229/10

Resposta del Govern
Reg. 75519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-13229/10 us 
informo del següent: 

Les aportacions que fa l’Estat, en aquest cas la de 
2013, juntament amb l’aportació de la Generalitat, ser-
veixen per fer els pagaments a anys vençuts. Per tant, 
les aportacions de l’Estat de l’any 2013, van servir per 
pagar les de l’any 2012, i es van fer en data 5 d’abril 
de 2013.

Les aportacions de l’Estat relatives a l’any 2014, servi-
ran per pagar els ajuts de 2013 i concretament, a partir 
del passat divendres 18 de juliol, es van començar a 
ingressar els pagaments del 55% de l’import correspo-
nents a l’ajut agroambiental per a la gestió de les zones 
humides incloses en el Conveni RAMSAR correspo-
nents a la campanya 2013. La resta d’ajuts es pagarà 
tant bon punt com arribi l’aportació pendent de l’Estat.

La part dels ajuts que s’ha fet efectiva correspon a 
l’aportació que pertoca fer a la Generalitat de Cata-
lunya a traves del DAAM, juntament amb l’aportació 
que, d’acord amb el percentatge de cofinançament so-
bre aquesta part, correspon a la Unió Europea mitjan-
çant fons FEADER.

Barcelona, 21 de juliol 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 pagament dels ajuts a les famílies 
que tenen cura de persones dependents
Tram. 314-13230/10

Resposta del Govern
Reg. 75455 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar respos-
ta a la pregunta parlamentària 314-13230/10 us informo 
que les persones que tenen concedida una prestació per 
cuidador no professional, i complint amb allò previst al 
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat estan cobrant la mensualitat que els cor-
respon d’acord amb el que estableix la disposició addici-
onal setena del Reial decret llei 20/2012.

Barcelona, 23 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 75165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-13278/10 
a 314-13284/10 us informo del següent:
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Les dotacions pressupostàries del Departament de 
Cultura al Consorci del Teatre Fortuny de Reus han 
estat destinades, a més del Festival Cos, al Centre 
d’Arts Escèniques de Reus i al Festival Trapezi, les 
quals han anat amb càrrec als Pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya i són consultables al Compte 
General liquidat, fins al 2012 a la pàgina web de pres-
supostos del Departament d’Economia i Coneixement, 
i el 2013, que es presentarà al Parlament abans del 30 
de juliol de 2014.

Enguany, el Departament de Cultura prepara un con-
veni per tal de finançar les programacions dels teatres 
auditoris i centres de producció territorial que formen 
part del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Mu-
sicals.

Atès que l’any 2013 el Departament de Cultura va dei-
xar de formar part del Consorci del Teatre Fortuny de 
Reus, actualment conformat per l’Ajuntament de Reus 
i la Diputació de Tarragona, el Departament de Cultu-
ra no és competent per respondre sobre el gerent de 
l’esmentat Consorci.

Barcelona, 22 de juliol de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Resposta del Govern
Reg. 75165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13278/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 75165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13278/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 75165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13278/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 75165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13278/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 75165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13278/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 75165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13278/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació al compli
ment de la normativa dels establiments ho
telers
Tram. 314-13288/10

Resposta del Govern
Reg. 75574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-13288/10 us 
informo del següent:

La normativa que afecta als establiments hotelers de 
Catalunya és múltiple i molt transversal. Pel que fa a 
les competències del Departament d’Empresa i Ocu-
pació, les podem estructurar en tres àrees: Turisme, 
Seguretat Industrial i Consum.

Concretament, pel que fa a la normativa turística, s’ac-
tua per detectar establiments hotelers no habilitats 
pels ajuntaments corresponents. Pel que fa als decla-
rats, quan són habilitats i posteriorment inscrits d’ofici 
en el Registre de Turisme de Catalunya, es comprova 
que l’autoclassificació i els serveis siguin els correc-
tes i declarats responsablement per l’empresari. Pos-
teriorment es vigila el manteniment de les condicions 
tècniques i els serveis turístics. Tot això en un marc 
transparent de simplificació normativa i reducció de 
càrregues administratives.

Des de les àrees d’inspecció, procediment sanciona-
dor i de qualitat turística– sistema català de qualitat– 
es treballa per afavorir un marc de lleial competèn-
cia i qualitat voluntària. També, d’acord amb la Llei 
13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya es re-
alitzen tasques de promoció de la seva activitat.

Des de l’àrea de seguretat industrial es vetlla pel com-
pliment d’aquells requisits tècnics relatius a la matèria, 
tant abans de l’obertura dels establiments hotelers com 
després, per mitjà dels controls de continuïtat.

Des de l’àrea de consum es vetlla per tal que es respec-
tin els drets de les persones consumidores que són els 
usuaris d’aquests establiments.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conflicte laboral de l’Hotel BlueCity 
Condes, de Lleida
Tram. 314-13289/10

Resposta del Govern
Reg. 75575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-13289/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Empresa i Ocupació recolza la situ-
ació en la que es troben els treballadors per la manca 
de direcció del centre de treball i la dificultat en el co-
brament dels salaris, raó per la qual s’han dut a terme 
les actuacions que es detallen a continuació:

1. L’empresa involucrada en el conflicte és Techono-
logy Hoteles SL, gestor actual de l’hotel i que va su-
brogar els treballadors de l’antic propietari.

2. Els motius del conflicte laboral són l’impagament 
dels salaris dels mesos de febrer, març, abril i maig de 
2014 i la manca de direcció al centre de treball.

3. Les actuacions realitzades en la gestió del conflic-
te són:

a) Actes de conciliació:

– Reclamacions de quantitat (28 d’abril, 7 de maig i 4 
de juny) interposades per 13 treballadors. Les empre-
ses demandades no van comparèixer.

– Reclamacions per extinció de contracte d’acord amb 
l’article 50 de l’ET per part de 9 treballadors el resultat 
va ser sense avinença, respecte a l’empresa principal i 
la resta d’empreses no van comparèixer.

b) Mediacions per convocatòria de vaga:

– El 22 de maig de 2014: Mediació per convocatòria 
de vaga pels dies 23 i 24 de maig, 20 i 21 de juny 4, 5, 
18 i 19 de juliol i 1, 2, 15, 16, 29 i 30 d’agost, per impa-
gament de salaris. L’empresa no compareix. Resultat: 
Intentat sense efecte.

En data 9 de juny de 2014 els treballadors desconvo-
quen la vaga intermitent.

– El 13 de juny de 2014. Mediació per convocatòria de 
vaga indefinida a partir del 16 de juny per impagament 
de salaris. L’empresa no compareix. Resultat: Intentat 
sense efecte.

c) Recol·locacions de clients amb reserva a l’hotel. Ofi-
cina de Turisme.

Donat que la vaga dels 23 i 24 de maig coincidia amb 
l’Aplec del caragol de Lleida, es van fer gestions con-
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juntes entre l’Oficina de Turisme de la Generalitat i la 
Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Lleida per 
recol·locar clients en altres establiments hotelers de la 
ciutat, amb l’objectiu de disminuir l’impacte de la vaga 
en els clients de l’hotel.

d) Actuacions de la Inspecció de Treball.

– Reclamacions per impagament i retard de pagament 
de salaris que han acabat amb aixecament d’acta d’in-
fracció

– Reclamació per substituir a treballadors que partici-
paven a la vaga del 23 i 24 de maig, en tràmit d’inves-
tigació no conclosa.

El dia 8 de juliol el director general de Relacions La-
borals i Qualitat en el Treball es va reunir amb els tre-
balladors afectats i els seus representants legals i sin-
dicals a la seu dels Serveis Territorials del DEMO a 
Lleida per tal de conèixer directament al situació.

Com a resultat de la mateixa, es va quedar en un se-
guiment directe de la situació per part del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, en la línia de donar ple 
suport a uns treballadors que han quedat absolutament 
desemparats per una pràctica completament irregular 
de l’empresa, i que es concretaria en una gestió direc-
ta tant amb la propietat de l’immoble, com amb l’ad-
ministrador judicial, si era el cas, i a l’espera de no-
ves gestions pendents per part de la representació legal 
dels treballadors.

Com a conseqüència d’aquestes gestions, estem pen-
dents de concretar si l’empresa va lliurar al propietari 
de l’immoble les claus del mateix, i si per part de l’ad-
ministrador judicial (ubicat a Badajoz) en els propers 
dies es tramitarien les baixes dels treballadors, per tal 
que accedissin a les prestacions corresponents a la se-
va situació.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de pisos d’ús turístic il
legals i no inscrits al Registre de Turisme de 
Catalunya
Tram. 314-13313/10

Resposta del Govern
Reg. 75576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 

NT. de la 314-13313/10 a la 314-13317/10, us informo 
del següent:

El Departament d’Empresa i Ocupació ve lluitant con-
tra l’explotació d’habitatges d’ús turístic sense habili-
tació (apartaments turístics il·legals), des de fa molt de 
temps. En concret, es va modificar recentment l’arti-
cle 73 de la Llei 13/2002, de 21 de juny de turisme 
de Catalunya, tot afegint-li un nou apartat 5, que esta-
bleix que el número d’inscripció en el Registre de Tu-
risme de Catalunya de les empreses i els establiments 
turístics ha de constar en tota mena de publicitat que 
els anunciï, per tal que fos obligatori que la publicitat 
de qualsevol allotjament turístic mostrés el número del 
seu registre, número del qual només es disposa si s’es-
tà degudament regularitzat.

Tot i això, les dades sobre el nombre de pisos turís-
tics il·legals i no inscrits al Registre són impossibles 
de quantificar, i més encara a nivell de cada munici-
pi. Bàsicament perquè allò que no es troba legalitzat, 
no tributa i no compleix amb cap normativa i intenta 
moure’s en l’opacitat.

Per lluitar contra aquesta oferta d’allotjament il·legal, i 
en el marc del Pla d’Inspecció de Turisme (novembre 
2011), la Direcció General de Turisme (DGT) va inici-
ar l’estiu de 2012 actuacions per tal d’identificar l’ofer-
ta no habilitada, ja que el fenomen s’ha incrementat 
progressivament en els darrers temps.

Les mesures que s’han adoptat, es van iniciar amb una 
campanya informativa sobre els nous requisits norma-
tius adreçada a tots els ajuntaments de Catalunya, a 
tots els col·legis d’agents de la propietat immobiliària, 
a tots els col·legis d’Administradors de Finques i a to-
tes les associacions d’apartaments turístics. A banda 
d’aquesta tasca informativa, s’han produït reunions in-
formatives amb multitud de municipis i/o consells co-
marcals, així com intervencions i explicacions del nou 
marc legal en diferents mitjans de comunicació per tal 
d’arribar als propietaris particulars i als gestors i co-
mercialitzadors.

Des de la vessant inspectora i sancionadora s’ha creat 
un grup de treball amb l’Ajuntament de Barcelona per 
centralitzar i distribuir actuacions entre l’administra-
ció turística de la Generalitat, la municipal i també la 
competent en albergs juvenils, per tancar les portes a 
qualsevol tipus d’allotjament il·legal a la ciutat de Bar-
celona.

S’han analitzat rastrejar al voltant de 2.000 pàgines 
web i portals que comercialitzen on-line apartaments 
turístics i habitatges d’ús turístic, s’han efectuat reque-
riments formals a empreses titulars de dominis web 
(catalanes, espanyoles, europees i de la resta del món) 
que tenien per objectiu informar-les del marc regula-
dor vigent a Catalunya, de l’obligació d’identificació 
de l’oferta d’allotjament així com se’ls sol·licitava in-
formació detallada de les propietats que comercialit-
zaven a Catalunya i s’està contínuament actuant des 
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del punt de vista d’inspecció i sanció per fer complir 
la normativa.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a lluitar 
contra l’oferta de pisos d’ús turístic il·legals
Tram. 314-13314/10

Resposta del Govern
Reg. 75576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13313/10.

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la data en què s’han començat a 
adoptar mesures per a lluitar contra l’oferta 
de pisos d’ús turístic il·legals
Tram. 314-13315/10

Resposta del Govern
Reg. 75576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13313/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats de les mesures adopta
des per a lluitar contra l’oferta de pisos d’ús 
turístic il·legals
Tram. 314-13316/10

Resposta del Govern
Reg. 75576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13313/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’adoptar mesures per a 
lluitar contra l’oferta de pisos d’ús turístic 
il·le gals
Tram. 314-13317/10

Resposta del Govern
Reg. 75576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13313/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les delegacions de la Ge
neralitat a França, Alemanya, Estats Units, 
Unió Europea i Regne Unit el 2013
Tram. 314-13343/10

Resposta del Govern
Reg. 74777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-13343/10 i 314-13351/10, sobre 
el cost de les delegacions de la Generalitat a França, 
Alemanya, Estats Units, Unió Europea i Regne Unit el 
2013 i el 2014, us trameto, en document annex, la in-
formació facilitada per la Direcció de Serveis del De-
partament de la Presidència.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El cost que va suposar durant l’exercici 2013 el fun-
cionament i el manteniment de les delegacions de la 
Generalitat a l’exterior, creades en virtut de l’arti-
cle 194 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i les 
previsions per al 2014 es pot consultar a la partida 
D/226001900/2310 dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, destinada a delegacions, oficines i mis-
sions exteriors.

Les dades consultables sobre l’estat d’execució de les 
despeses estan disponibles a la informació que es tra-
met al Parlament de Catalunya cada trimestre i dins 
del trimestre següent, d’acord amb l’article 79 del De-
cret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya.
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En aquest document consta la informació desagrega-
da, segons classificació econòmica, per execució de 
despeses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, desa-
gregat per crèdits inicials, crèdits definitius, obligaci-
ons reconegudes i pagaments efectius, corresponents 
a cada Departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

També consten, segons classificació funcional, les da-
des desagregades 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 al 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-
te General corresponent al 2013, que es presentarà al 
Parlament abans del 30 de juliol del 2014.

Teresa Prohias i Ricart
Directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló) el 2013
Tram. 314-13344/10

Resposta del Govern
Reg. 74778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-13344/10 i 314-13352/10, sobre 
el cost de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosse-
lló) el 2013 i el 2014, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Direcció de Serveis del 
Departament de la Presidència.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El cost que va suposar durant l’exercici 2013 el funci-
onament i el manteniment de la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà (Rosselló), i les previsions per al 2014 es 
pot consultar a la partida «D/226001700/1210 Casa de 
Perpinyà» dels pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya, destinada a Casa de Perpinyà.

Les dades consultables sobre l’estat d’execució de les 
despeses estan disponibles a la informació que es tra-
met al Parlament de Catalunya cada trimestre i dins 
del trimestre següent, d’acord amb l’article 79 del De-
cret 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 desagregada, 
segons classificació econòmica, per execució de des-
peses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, de-
sagregat per crèdits inicials, crèdits definitius, obliga-
cions reconegudes i pagaments efectius, corresponents 
a cada Departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

També consten, segons classificació funcional, les da-
des desagregades 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 al 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-
te General corresponent al 2013, que es presentarà al 
Parlament abans del 30 de juliol del 2014.

Teresa Prohias i Ricart
Directora
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les oficines de l’Agència Ca
talana de Cooperació al Desenvolupament 
al Senegal, Colòmbia, Nicaragua i Moçam
bic el 2013
Tram. 314-13345/10

Resposta del Govern
Reg. 74779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-13345/10 i 314-13353/10, sobre el 
cost de les oficines de l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament al Senegal, Colòmbia, Nicara-
gua i Moçambic el 2013 i el 2014, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Les despeses derivades dels representants sobre ter-
reny de l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament no tenen una partida pressupostà-
ria específica i es computen dins de les partides del 
pressupost de l’Agència per al 2013, segons la natu-
ralesa de la despesa i seguint la classificació econò-
mica vigent del pressupost de la Generalitat de Ca-
talunya. En aquest escenari, el cost que va suposar 
durant l’exercici 2013 el funcionament i el manteni-
ment de les Oficines de l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament al Senegal, Colòmbia, 
Nicaragua i Moçambic), i les previsions per al 2014 
es pot consultar a les partides 130.0001 Retribucions 
bàsiques; 130.0002 Retribucions complementàries; 
150.0001 Productivitat; 160.0001 Seguretat Social; 
2110001/2320 Conservació, reparació i manteniment 
de materials de transport; 2120001/2320, Conserva-
ció, reparació i manteniment d’equips per procés de 
dades; 2200001/2320 Material ordinari no inventa-
riable; 2210002/2320 Combustible per mitjans de 
transport; 2210005/2320 Productes farmacèutics i 
analítiques; 2210089/2320 Altres subministraments; 
2220001/2320 Despeses postals, missatgeria i al-
tres similars; 2240001/2320 Assegurances; 2260039 
Despeses per serveis bancaris; 2260011/2320 Forma-
ció del personal propi; 2260089/2321 Altres despe-
ses diverses; 2270089/2320 Altres treballs realitzats 
per persones físiques o jurídiques; 2300001/2320 Di-
etes, locomoció i trasllats.

Les dades consultables sobre l’estat d’execució de les 
despeses estan disponibles a la informació que es tra-
met al Parlament de Catalunya cada trimestre i dins 
del trimestre següent, d’acord amb l’article 79 del De-
cret 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 desagregada, 
segons classificació econòmica, per execució de des-
peses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, de-
sagregat per crèdits inicials, crèdits definitius, obliga-
cions reconegudes i pagaments efectius, corresponents 
a cada Departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

També consten, segons classificació funcional, les da-
des desagregades 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 al 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-
te General corresponent al 2013, que es presentarà al 
Parlament abans del 30 de juliol del 2014.

Alhora, cal destacar que la representació de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament en 
aquests països s’inscriu en el marc de les oficines de la 
Agencia Española para la Cooperación Internacional y 
el Desarrollo. En aquest sentit, les despeses de funci-
onament dels immobles no corren al càrrec de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació econòmica a les comuni
tats catalanes a l’exterior el 2013
Tram. 314-13346/10

Resposta del Govern
Reg. 74780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 escrites, amb Núme-
ro de Tramitació: 314-13346/10 i 314-13354/10, sobre 
l’assignació econòmica a les comunitats catalanes a 
l’exterior el 2013 i el 2014, us trameto, en document 
annex, la informació facilitada per la Direcció de Ser-
veis del Departament de la Presidència.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Les subvencions concedides a les comunitats catalanes 
a l’exterior durant l’any 2013 es van publicar al DOGC 
mitjançant la Resolució PRE/2565/2013, de 25 de no-
vembre, per la qual es dóna publicitat a subvencions 
per a activitats de promoció i difusió de Catalunya, la 
seva cultura i la llengua catalana, a ajuts socials, al su-
port a la nova emigració i al funcionament ordinari de 
les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2013.

No obstant això, amb posterioritat a la publicació al 
DOGC, es van incoar 3 expedients de revocació total, 
per no justificació de la subvenció, als casals següents:

– Catalan Institute of America
– Club d’Empresaris Catalans a Mèxic
– Casal Català de Vancouver

En relació amb l’any 2014, us fem saber que el suport 
a les comunitats catalanes a l’exterior es vehicula a tra-
vés de la convocatòria pública de subvencions regula-
da a la normativa següent: Ordre PRE/72/2014, de 19 
de març, per la qual s’aproven les bases reguladores 
del procediment per a la concessió de subvencions per 
a les comunitats catalanes de l’exterior (DOGC núm. 
6588) i Resolució PRE/689/2014, de 24 de març, per 
la qual es convoquen les subvencions per a les comu-
nitats catalanes a l’exterior per a l’any 2014 (DOGC 
núm. 6594).

La previsió és que la convocatòria es resolgui durant 
aquest mes de juliol. Es donarà publicitat del resultat 
de la convocatòria mitjançant publicació al DOGC.

Teresa Prohias i Ricart
Directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels centres de promoció de 
negocis de l’Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa el 2013
Tram. 314-13347/10

Resposta del Govern
Reg. 75577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 amb NT. 314-
13347/10, 314-13349/10, 314-13355/10 i 314-13357/10, 
us informo del següent:

El cost que va suposar durant l’exercici 2013 el funci-
onament i el manteniment dels Centres de Promoció 
de Negocis d’ACCIÓ i de les oficines de turisme de 
l’Agència Catalana de Turisme a l’exterior, creades en 
virtut de l’article 194 de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya, i les previsions per al 2014 és el poden consul-
tar a la partida D/226001900/2310 dels pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, destinada a delegaci-
ons, oficines i missions exteriors.

Les dades consultables sobre l’estat d’execució de les 
despeses, estan disponibles a la informació que es tra-
met al Parlament de Catalunya cada trimestre i dins 
del trimestre següent, d’acord amb l’article 79 del De-
cret 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 desagrega-
da, segons classificació econòmica, per execució de 
despeses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, desa-
gregat per crèdits inicials, crèdits definitius, obligaci-
ons 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 
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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-
te General corresponent al 2013, que es presentarà al 
Parlament abans del 30 de juliol del 2014.

Barcelona, 25 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les oficines de l’Agència Ca
talana de Turisme el 2013
Tram. 314-13349/10

Resposta del Govern
Reg. 75577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13347/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les delegacions de la Ge
neralitat a França, Alemanya, Estats Units, 
Unió Europea i Regne Unit el 2014
Tram. 314-13351/10

Resposta del Govern
Reg. 74777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13343/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló) el 2014
Tram. 314-13352/10

Resposta del Govern
Reg. 74778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13344/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les oficines de l’Agència Ca
talana de Cooperació al Desenvolupament 
al Senegal, Colòmbia, Nicaragua i Moçam
bic el 2014
Tram. 314-13353/10

Resposta del Govern
Reg. 74779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13345/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació econòmica a les comuni
tats catalanes a l’exterior el 2014
Tram. 314-13354/10

Resposta del Govern
Reg. 74780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13346/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels centres de promoció de 
negocis de l’Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa el 2014
Tram. 314-13355/10

Resposta del Govern
Reg. 75577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13347/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les oficines de l’Agència Ca
talana de Turisme el 2014
Tram. 314-13357/10

Resposta del Govern
Reg. 75577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13347/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de l’acord de la Junta 
Electoral Central relatiu a les meses de vo
tació de diverses organitzacions polítiques 
i socials actives els dies de reflexió i de vo
tació de les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 314-13379/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-13379/10, 
314-13380/10, 314-13381/10, 314-13382/10, 314-
13383/10, 314-13384/10, 314-13385/10, 314-13386/10, 
314-13387/10, 314-13388/10, 314-13389/10 i 314-
13390/10, us informo del següent:

Per donar compliment a l’Acord de 19 de maig de 2014 
de la Junta Electoral Central en el qual s’informava 
que els promotors i les entitats convocants de taules 
multireferèndum havien d’abstenir-se de dur a terme 
aquesta consulta els dies de reflexió i de votació de les 
eleccions al Parlament Europeu, en data 22 de maig 
de 2014 el comissari en cap de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) va emetre una 
ordre dirigida a tots els serveis amb les directrius que 
havien de seguir les dotacions policials en cas de loca-
litzar una d’aquestes taules.

Des de les diferents regions policials es va informar 
als cossos de policia local que, en cas de tenir-ne co-
neixement de la presència a la via pública, ho comu-
niquessin a la PG-ME. Tot i així, es té constància que 
entre les Policies Locals de les poblacions de Calella, 
Olot i Girona es van aixecar un total de vuit actes.

El dia 23 de maig de 2014 l’Àrea de Mediació de la 
Comissaria General de Relacions Institucionals, Pre-
venció i Mediació va contactar amb diversos represen-
tants del col·lectiu promotor d’aquestes consultes per 
informar-los que la Sala del Contenciós Administratiu 
del Tribunal Suprem havia emès una resolució que de-
sestimava el recurs interposat per a la celebració del 
multireferèndum. Se’ls va traslladar la necessitat de 
respectar l’acord de la Junta Electoral Central i se’ls va 
informar que qualsevol incompliment d’aquest Acord 
podria ser sancionat conforme a la normativa regula-
dora del règim electoral o motivar responsabilitats pe-
nals.

La Direcció General de la Policia no té coneixement 
de que s’adoptés cap compromís de no retirar les me-
ses. La PG-ME va informar de la necessitat de respec-
tar l’acord de la Junta Electoral Central i de les con-
seqüències de l’incompliment. En el moment que una 
dotació policial localitzava una taula de consulta mul-

tireferèndum s’aixecava acta per informar a la Junta 
Electoral de Zona.

Es van instruir 5 atestats per desobediència als agents 
de l’autoritat i es van realitzar 217 actes en aplicació de 
la LOREG 5/1985. Durant els dies 24 i 25 de maig de 
2014 es van identificar un total de 513 persones rela-
cionades amb l’organització d’aquestes taules. Es van 
localitzar un total de 183 taules en diferents moments 
dels dies de reflexió i de votació de les eleccions al 
Parlament Europeu i es van retirar totes elles. Es van 
negar a retirar-se 5 taules, motiu pel qual es van ins-
truir les diligències per desobediència als agents de 
l’autoritat, sent també retirades.

Per últim, la Junta Provincial de Barcelona va enviar 
al Centre de Coordinació Central de la PG-ME (CE-
COR) l’acord de la Junta Electoral Central amb núme-
ro d’expedient 299/97 el dia 25 de maig, a les 13:49 h, 
on es feia constar que les diferents Juntes Electorals 
Provincials havien de vetllar pel seu efectiu compli-
ment, adoptant totes les mesures que consideressin 
necessàries, amb la finalitat de donar compliment als 
acords de 19 i de 22 de maig de la Junta Electoral Cen-
tral, així com a l’auto de la Sala del Contenciós Admi-
nistratiu del Tribunal Suprem de 23 de maig de 2014.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instruccions als agents dels Mos
sos d’Esquadra amb relació a les meses de 
votació de diverses organitzacions políti
ques i socials actives els dies de reflexió i 
de votació de les eleccions al Parlament Eu
ropeu
Tram. 314-13380/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instruccions als ajuntaments amb 
relació a les meses de votació de diverses 
organitzacions polítiques i socials actives 
els dies de reflexió i de votació de les elecci
ons al Parlament Europeu
Tram. 314-13381/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses amb els organitzadors 
de la iniciativa Multireferèndum 2014
Tram. 314-13382/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís amb els organitzadors 
de la iniciativa Multireferèndum 2014 de no 
retirarne les meses
Tram. 314-13383/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les indicacions als organitzadors de la 
iniciativa Multireferèndum 2014 per a evitar 
expedients sancionadors
Tram. 314-13384/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actes, notes o atestats fets durant 
la jornada electoral del 25 de maig de 2014 
amb relació a les meses de votació de diver
ses organitzacions polítiques i socials
Tram. 314-13385/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones identificades 
per l’organització no permesa de meses de 
votació actives els dies de reflexió i de vo
tació de les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 314-13386/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de meses de votació no 
permeses detectades els dies de reflexió i 
de votació de les eleccions al Parlament Eu
ropeu
Tram. 314-13387/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de meses de votació no per
meses retirades els dies de reflexió i de vo
tació de les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 314-13388/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les notificacions de les juntes electo
rals per al compliment de l’Acord del 19 de 
maig de 2014 de la Junta Electoral Central
Tram. 314-13389/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la recepció de requeriments de 
les juntes electorals per al compliment de 
l’Acord del 19 de maig de 2014 de la Junta 
Electoral Central
Tram. 314-13390/10

Resposta del Govern
Reg. 74700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de beques per a estudis 
universitaris del curs 20132014
Tram. 314-13400/10

Resposta del Govern
Reg. 75627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-13400/10 us 
informo del següent:

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) ha gestionat un total de 116.283 sol·licituds 
entre totes les línies de beques i ajuts adreçades a es-
tudiants universitaris (General, Col·laboració, Do-
ble Grau i Mobint), que es corresponen a un total de 
80.740 sol·licitants únics.

Pel que fa a la notificació realitzada als alumnes sol-
licitants de la resolució de les beques, cal esmentar 
que hi ha dos sistemes per notificar: mitjançant l’Ofi-
cina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT) i mit-
jançant l’AGAUR.

En el primer cas, la notificació es realitza en el moment 
en què es publica la resolució al tauler d’anuncis de 
l’AGAUR, mitjançant un correu electrònic a l’estudiant 
indicant un canvi d’estat en el seu expedient. L’estudi-
ant, mitjançant un codi ID, accedeix a la seva carpeta 
personal i pot consultar el canvi d’estat de la seva sol-
licitud, així com descarregar-se les credencials corres-
ponents. Aquest sistema s’utilitza per a la notificació de 
les beques Equitat i les de caràcter general.

En el segon cas, la notificació es realitza mitjançant 
un correu electrònic adreçat a l’estudiant informant-lo 
que s’ha publicat la resolució i el lloc on es pot consul-
tar. Aquest sistema s’utilitza en la resta de línies de be-
ques universitàries que gestiona l’AGAUR.

Quant als motius dels terminis de pagament als alum-
nes que han rebut alguna beca per a estudis universi-
taris per al curs 2013-2014, cal dir que els terminis de 
pagament vénen condicionats per les bases de la con-
vocatòria i les condicions establertes en els convenis 
signats amb d’altres institucions:

– Beques amb fons estatals: els terminis de pagament 
es fan en funció de la rebuda de les transferències de 
fons per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Es-
port. Tant bon punt es reben les transferències es rea-
litza el pagament als beneficiaris.

– Beques Equitat i BEIP: estan plantejades com una 
minoració en el preu de la matrícula que s’executa en 
el mateix moment del pagament de la matrícula.

– Beques MOBINT: el pagament s’efectua una vega-
da l’estudiant presenta el document d’incorporació al 
centre i es comprova que no té deutes amb les admi-
nistracions.

Finalment, cal posar de manifest que en termes d’ajuts 
s’ha multiplicat el nombre d’estudiants beneficiaris de 
beques o exempcions de matrícula fins arribar al 42% 
del total d’estudiants dels antics cicles i graus del siste-
ma universitari públic.

Aquest percentatge, mai assolit fins ara a les universi-
tats catalanes, demostra que estem davant un sistema 
de preus públics per nivell de renda i de beques equitat 
que és just i robust. És un sistema progressiu de caràc-
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ter redistributiu, que fa que pagui més qui més té (amb 
un topall del 25% del cost dels seus estudis) i que be-
neficia a un 42% dels estudiants, amb minoritzacions 
dels preus de diferent intensitat en funció de la renda 
familiar o de les diferents circumstàncies previstes en 
la regulació de caràcter estatal o pròpia.

El model català de preus públics per renda i de beques 
equitat és més just que d’altres models, atès que a ban-
da de l’efecte redistributiu abans valorat, fa efectiva la 
minoració en el moment de pagar la matrícula, sen-
se que l’alumne hagi de fer-se càrrec del cost inicial a 
l’espera de la transferència estatal.

El govern català continua reclamant la gestió íntegra de 
les beques universitàries, amb el traspàs dels recursos 
que actualment gestiona el MEC, per poder establir una 
política pròpia integralment. I això amb independència 
que durant aquest segon any d’aplicació del model ca-
talà de preus públics per renda i de beques equitat, amb 
el plantejament de cercar la màxima eficàcia per evitar 
que cap estudiant català quedi exclòs de l’accés al siste-
ma universitari, s’ha aconseguit incrementar en un 9% 
el nombre d’estudiants catalans amb beca MEC.

Pel que fa a la resta de dades sol·licitades en aquesta 
pregunta parlamentària, us informo que es detallen en 
document annex.

Barcelona, 24 de juliol de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la regulació de les proves de jònecs
Tram. 314-13402/10

Resposta del Govern
Reg. 74701 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-13402/10, us 
informo del següent:

El Govern donarà resposta a aquesta pregunta mitjan-
çant el compliment de la Resolució 686/X del Parla-
ment de Catalunya.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el personal del 
Centre Penitenciari de Quatre Camins no 
n’utilitza el servei de cafeteria
Tram. 314-13479/10

Resposta del Govern
Reg. 74784 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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 314-13479/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades econòmiques sobre la pros
titució
Tram. 314-13542/10

Resposta del Govern
Reg. 75628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a 
la pregunta parlamentària 314-13542/10 us informo que 
aquesta pregunta es respon conjuntament amb la pregun-
ta escrita 314-13551/10, amb la informació següent:

La inclusió de les activitats il·legals en el càlcul del Pro-
ducte Interior Brut serà obligatòria a l’estadística euro-
pea i, per tant, serà inclosa també a l’estadística ma-
croeconòmica catalana, en particular en el projecte de 
Taules Input-Output que està desenvolupant en aquests 
moments l’Institut d’Estadística de Catalunya i que es 
publicarà en els propers mesos.

Sobre aquesta base, la resta dels productes d’estadísti-
ca macroeconòmica quedaran ajustats a aquesta modi-
ficació metodològica requerida en el sistema estadístic 
europeu.

Barcelona, 24 de juliol de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades econòmiques anuals relaci
onades amb el cànnabis
Tram. 314-13551/10

Resposta del Govern
Reg. 75628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13542/10.

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procediment obert pel canvi de cri
teri pel que fa a la deducció de l’impost so
bre el valor afegit
Tram. 322-00207/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió d’incorporar nous criteris 
per a seleccionar els contertulians de TV3 i 
Catalunya Ràdio
Tram. 322-00208/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el grau de pluralisme polític, social i 
territorial en els espais informatius i d’entre
teniment de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00209/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la preservació del patrimoni cultural 
audiovisual
Tram. 322-00210/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura territorial dels mitjans de 
la Corporació
Tram. 322-00211/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la renovació dels drets de la fórmula 1
Tram. 322-00212/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.
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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 denúncia presentada per Societat 
Civil Catalana davant del Consell de l’Audio
visual de Catalunya contra els mitjans de la 
Corporació
Tram. 322-00213/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els mecanismes de control del plura
lisme polític als mitjans de la Corporació
Tram. 322-00214/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de cobertura informativa 
territorial amb recursos propis
Tram. 322-00215/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els criteris per a emplaçar les seus territo
rials
Tram. 323-00088/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i al 
director de Televisió de Catalunya a respon
dre oralment en comissió sobre la informa
ció per a joves i adolescents
Tram. 323-00089/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els comentaris d’alguns contertulians del 
programa Els matins, de TV3, sobre Societat 
Civil Catalana
Tram. 323-00090/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió so
bre els drets d’emissió dels grans esdeveni
ments esportius
Tram. 323-00091/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió so
bre el tractament informatiu de Societat Civil 
Catalana
Tram. 323-00092/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.
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Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament de la informació relativa als 
habitatges d’ús turístic
Tram. 323-00093/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la planificació de la cobertura dels actes de 
l’Onze de Setembre per TV3
Tram. 323-00094/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la pla
nificació de la cobertura dels actes de l’Onze 
de Setembre per Catalunya Ràdio
Tram. 323-00095/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
resultats de Catalunya Ràdio en el darrer ba
ròmetre de l’Estudi general de mitjans
Tram. 323-00096/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Televisió de Catalu
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el rendiment dels drets esportius
Tram. 323-00097/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a res
pondre oralment en comissió sobre els con
tinguts de la programació vinculats a l’àm bit 
de l’esport
Tram. 323-00098/10

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 25.07.2014, DSPC-C 473.

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre l’horari 
d’emissió de la programació infantil en an
glès
Tram. 325-00077/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 75103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so-
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a les preguntes presentades per la diputada 
Marisa Xandri i Pujol, del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, sobre: 

– 325-00077/10 A quines hores s’emeten els progra-
mes infantils en anglès? Desglossar per hores i canals.

– 325-00078/10 Quin és el criteri per triar les hores 
d’emissió de programació infantil en anglès?

– 325-00079/10 Quin percentatge de les hores de pro-
gramació infantil als canals de Televisió de Catalunya 
és en anglès? Desglossar per canal.
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– 325-00080/10 Quantes hores de programació infantil 
en anglès s’emeten als canals de Televisió de Catalu-
nya? Desglossats per tipologia de programació i canal.

Resposta

Tota la programació infantil de Televisió de Catalunya 
s’integra en el canal Super3.

La difusió del canal es fa a través de l’emissió televisi-
va amb sistema dual i també mitjançant la disponibi-
litat a la web super3.cat i es recolza en altres mitjans 
i accions no televisius com La revista dels Súpers o la 
Festa dels Súpers.

El Super3, durant aquest curs escolar 2013-2014 ha re-
alitzat una sèrie d’accions amb el clar objectiu de con-
tinuar potenciant el nivell de coneixement de la llen-
gua anglesa entre la població infantil catalana.

Aquestes accions són: 

– Conveni amb el Departament d’Ensenyament: 

Emissió en anglès al Canal Super3 de la sèrie World-
girl, amb la finalitat de poder treballar el continguts de 
la sèrie dins de l’horari escolar. Emissió a les 12 h de 
dilluns a divendres (total 2:30 h setmanals).

En l’acord es detalla l’emissió al canal Super3 d’una 
sèrie en anglès, Wordgirl, que s’emetrà en horari lec-
tiu, a les 12 del migdia, com a eina per a alumnes i 
mestres per reforçar l’aprenentatge de l’anglès a l’es-
cola. Els dos capítols que s’emetran diàriament estaran 
disponibles, a més, per veure’ls durant els set dies se-
güents a l’emissió al web del Super3, www.super3.cat. 
Aquest fet permetrà poder descarregar la sèrie tant a 
les aules per treballar-la amb els mestres, com a casa 
per si cal fer-ne treballs per part de l’alumnat. La sèrie 
només es pot sentir en anglès, però amb la possibilitat 
de disposar de sistema de subtitulació.

– Sèries en V.O. al canal Super3 i a Super3.cat: 

Des del 4t trimestre del 2013 fins a data d’avui habitu-
alment tenim unes 7 hores i escaig de dual en anglès el 
cap de setmana i 8 hores i escaig els feiners.

Quant a la secció web «Super English Day», hi tenim 
entre 14 i 16 sèries per visionar i escoltar en anglès 
a la web del Super3, www.super3.cat. A més, es pot 
consultar el contingut de la sèrie i de cada capítol en 
anglès.

– Programes de producció pròpia: 

• Fish&Chips: Programa concurs, de 30 minuts, on hi 
participen escoles i que fomenta l’aprenentatge de l’an-
glès. Emissió els dissabtes a les 12:15 h i els diumen-
ges a les 12:45 h, aproximadament (1 hora aprox. A la 
setmana). Actualment en producció la 6a temporada.

• Tags: Programa Magazine d’oci i entreteniment. 
Emissió diumenges a les 12:15 h. Des del gener 2013, 

s’ha intensificat l’emissió de videoclips en anglès en 
versió karaoke i amb la traducció de la lletra al català.

• Mic: El contenidor preescolar Mic, amb el seu per-
sonatge «5 segons», introdueix en alguns gags voca-
bulari molt bàsic per als més petits del Canal. Emissió 
de dilluns a divendres a les 9 h i 17:15 h i dissabtes i 
diumenges a les 9 h.

• Una mà de contes: El reconegut programa de contes 
del canal, té una secció implantada a la seva web, per 
poder veure contes en anglès. Emissió de dilluns a di-
vendres, a les 17:50 h.

La web del programa Una mà de contes, www.super3.
cat/unamadecontes, ofereix una selecció de contes 
disponibles en versió anglesa. A més, alguns d’aquests 
contes en anglès es treballen a fons, amb la inclusió 
de diferents materials de suport que ajuden a desco-
brir-ne els orígens o la seva història. La web del pro-
grama permet cercar els contes tant per idioma com 
per origen geogràfic. D’aquesta manera, és molt fàcil 
localitzar les produccions en anglès, així com les que 
tenen origen en països de parla anglesa.

A l’apartat «Draw me a story», es poden trobar tots 
els contes disponibles en anglès classificats per la seva 
temàtica, a més d’un taller de subtitulat, que dóna l’op-
ció de treballar els textos en llengua anglesa. I al «Ta-
ller de contes il·lustrats», es pot crear un llibre a partir 
dels contes del programa fent servir com a text el guió 
en anglès. Així mateix, es poden imprimir els guions 
per poder-los llegir ja traduïts, mentre s’escolta com es 
pronuncia correctament el text en anglès.

La web del programa també proposa elaborar un 
«Animalari il·lustrat», on es combinen dibuixos d’ani-
mals amb el seu nom en anglès.

• InfoK: el programa ofereix notícies relacionades amb 
l’anglès, sempre que encaixi editorialment i procurant 
subtitular totes les declaracions. Emissió de dilluns a 
divendres, a les 19:30 h.

L’espai Info K emet periòdicament notícies relaciona-
des amb l’aprenentatge de l’anglès, a més d’oferir tota 
la informació sobre les accions que porta a terme el 
canal Super3 en relació amb la difusió d’aquesta llen-
gua. Així mateix, sempre que sigui possible, emet en 
anglès i amb subtítols en català les declaracions dels 
protagonistes de les notícies.

I a la web del programa, www.super3.cat/infok, es pot 
trobar un contenidor de notícies relacionades amb el 
tema de l’anglès, es recomanen llibres en anglès i es 
pot jugar a un trivial d’actualitat també en anglès.

• «Super English Day»: La Família del Super3

S’ha creat una nova marca anomenada «Super English 
Day» per implementar: 

° Gags en anglès de la família del Super3: 

http://www.super3.cat
http://www.super3.cat
http://www.super3.cat/unamadecontes
http://www.super3.cat/unamadecontes
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° Cançó que porta per títol «Super English Day» ínte-
grament en anglès, del Disc Connectem. Actualment 
estem emetent el videoclip al Canal Super3.

° La creació de la marca «Super English Day» també 
ha obert una secció en anglès a la revista Súpers.

Barcelona, 23 de juliol de 2014

Brauli Duart i Llinares
President del Consell de Govern de la CCMA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre el criteri 
per a fixar l’horari d’emissió de la programa
ció infantil en anglès
Tram. 325-00078/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 75103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00077/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre el per
centatge d’hores de programació infantil en 
anglès
Tram. 325-00079/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 75103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00077/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre el nom
bre d’hores d’emissió de programació infan
til en anglès
Tram. 325-00080/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 75103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00077/10.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que van tardar els 
Mossos d’Esquadra a arribar a l’autovia B24 
en l’atropellament d’una agent d’aquest cos 
policial el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01627/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75134 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12355/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Quants minuts van tardar en arribar els primers 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que va tardar la po
licia local de Pallejà (Baix Llobregat) a arri
bar a l’autovia B24 en l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 311-01628/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75135 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12356/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: Envers el xoc 
i l’atropellament posterior, on va morir la Sra. Sara 
Martin Díaz, agent del Cos de Mossos d’Esquadra, per 
vehicle que presumptament anava en direcció contrà-
ria en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, el passat 23 
de juliol de 2012, 

– Quants minuts van tardar en arribar els primers 
agents de la Policia Local de Pallejà?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que va tardar la pri
mera ambulància a arribar a l’autovia B24 
en l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01629/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75136 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12357/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Quants minuts va tardar en arribar la primera am-
bulància?

– Quin era el seu indicatiu?

– Quin tipus d’ambulància era?

– Quines actuacions van practicar els tècnics sanitaris?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que va tardar la se
gona ambulància a arribar a l’autovia B24 
en l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01630/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75137 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12358/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Quants minuts va tardar en arribar la segona ambu-
lància?

– Quin era el seu indicatiu?

– Quin tipus d’ambulància era?

– Quines actuacions van practicar els tècnics sanitaris?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que es va tardar a 
localitzar el responsable de l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’au
tovia B24 el 23 de juliol de 2012 i a posarlo 
a disposició judicial
Tram. 311-01631/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75138 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12359/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que el presump-
te responsable va marxar del lloc dels fets i localitzat 
hores després, no atenent a la víctima, i que suposada-
ment no tenia assegurança del seu vehicle, 

– Per què no va ser detingut i posat a disposició judi-
cial?

– Des del moment dels fets, quantes hores van passar 
fins que es va localitzar la persona que conduïa el ve-
hicle i els seus acompanyants?

– Es va comprovar la situació en què es trobava en el 
nostre país atesa la seva condició de persona estran-
gera?

– En el seu cas, es va comunicar i es va posar a dispo-
sició del Cos Nacional de la Policia a aquesta persona 
per la seva situació legal en el nostre país?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reunió en un bar de Molins 
de Rei (Baix Llobregat) de mossos d’esqua
dra amb la família de l’agent d’aquest cos 
atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01632/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75139 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12360/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Agents dels Mossos d’Esquadra es van reunir en un 
bar de Molins de Rei amb la família?

– Quin va ser el contingut d’aquesta reunió?

– És habitual fer aquests tipus de reunions en bars?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les persones que eren al lloc 
de l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012 a les quals es va prendre declaració
Tram. 311-01633/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75140 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12361/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: Envers el xoc 
i l’atropellament posterior, on va morir la Sra. Sara 
Martin Díaz, agent del Cos de Mossos d’Esquadra, per 
vehicle que presumptament anava en direcció contrà-
ria en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, el passat 23 
de juliol de 2012, 

– Els agents dels Mossos d’Esquadra van prendre de-
claració a totes les persones que es trobaven als llocs 
dels fets?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el passaport que van trobar 
al cotxe que va atropellar l’agent dels Mos
sos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de ju
liol de 2012
Tram. 311-01634/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75141 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12362/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– En l’interior del vehicle que va atropellar a la caporal 
es va trobar algun passaport?

– Es va fer constar en l’atestat?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la constatació en l’atestat 
policial de la marca de pintura que es va tro
bar al costat dret de l’autovia B24 en l’atro
pellament d’una agent dels Mossos d’Es
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01635/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75142 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12363/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Es van fer constar en l’atestat policial una marca de 
pintura que es trobava al costat dret de l’autovia?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sabatilla que van trobar en 
el cotxe que va atropellar l’agent dels Mos
sos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de ju
liol de 2012
Tram. 311-01636/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75143 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12364/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Els agents de Mossos d’Esquadra van trobar un sa-
batilla de xancle que es trobava en el cotxe que va pro-
vocar el xoc?

– Van moure l’estoreta que es trobava sota el volant?

– Consta aquests elements en l’atestat policial?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les queixes que els familiars 
de l’agent dels Mossos d’Esquadra atrope
llada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012 
van adreçar al Departament d’Interior amb 
relació a la investigació dels fets
Tram. 311-01637/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75144 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12365/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Familiars de la Sra. Sara Martin Diaz van formular 
queixes o reclamacions sobre la investigació que van 
adreçar al conseller d’Interior o al director general de 
la Policia?

– En què consistien aquestes queixes?

– Quina resposta es va donar a cadascuna d’aquestes 
queixes?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que es va tardar a 
redactar l’atestat definitiu de les causes de 
l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01638/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75145 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12367/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: Envers el xoc 
i l’atropellament posterior, on va morir la Sra. Sara 
Martin Díaz, agent del Cos de Mossos d’Esquadra, per 
vehicle que presumptament anava en direcció contrà-
ria en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, el passat 23 
de juliol de 2012, 

– Quant temps va tardar en redactar-se l’atestat defini-
tiu sobre les causes de l’accident?

– Consideren que es podria haver redactat en un perío-
de de temps més curt?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’electrocardiograma que es 
va fer a l’agent dels Mossos d’Esquadra atro
pellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01639/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75146 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12368/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– El SEM disposa de l’electrocardiograma que es va 
fer a la víctima en el lloc dels fets?

– Si la resposta és negativa, per quines raons no es dis-
posa?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les persones a qui es van lliu
rar objectes personals de l’agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01640/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75147 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12369/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Es van lliurar objectes personals de la víctima a per-
sones que no eren familiars de la víctima?

– A qui es va lliurar?

– Per quines raons?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sol·licitud de la família de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012 perquè 
es redactés l’atestat de l’accident en castellà
Tram. 311-01641/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75148 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12370/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– La família va sol·licitar la redacció de l’atestat en cas-
tellà?

– Es va fer?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals el pre
sumpte autor de l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 
23 de juliol de 2012 no va ésser detingut
Tram. 311-01642/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75149 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12418/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que el presump-
te responsable va marxar del lloc dels fets i localitzat 
hores després, amagant-se ens uns matolls propers; no 
va atendre a la víctima ni va trucar els serveis d’emer-
gència; degut a la seva situació en el país es podria 
pensar que podria marxar al seu país d’origen; no era 
el titular del vehicle; la incoherència de les seves ma-
nifestacions posteriors recollides en els atestats polici-
als; la inexistència de marques que evidenciïn que va 
intentar frenar; que presumptament conduïa en direc-
ció contrària i que suposadament no tenia assegurança 
del seu vehicle, 

– Per què no va ser detingut i posat a disposició judi-
cial?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la revisió per part del direc
tor general de la Policia de la investigació de 
la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01643/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75150 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12422/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, 

– Va constatar la manca de registre de la tira de cons-
tants vitals de la caporal morta, prova inequívoca de la 
mort d’una persona?

– Quins resultats ha donat aquesta revisió del director 
general?

– S’ha assumit alguna responsabilitat per aquesta in-
vestigació?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’atenció dels serveis mèdics 
i sanitaris a l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01644/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75151 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12423/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, 

– Considera el director general de la Policia que els 
serveis mèdics i sanitaris va atendre a temps i correc-
tament a la caporal?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el lliurament de les restes 
de roba de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012 a la seva família
Tram. 311-01645/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75152 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12424/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, 

– És normal d’acord amb els protocols establerts el 
lliurament a la família de les restes de roba de la per-
sona morta en procés de descomposició amb el conse-
qüent xoc emocional?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps d’activació de l’am
bulància avançada en l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01646/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75153 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12425/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, 

– És normal un temps d’activació d’una ambulància 
avançada de més de 15 minuts en un accident de circu-
lació amb una víctima en estat molt greu?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manca d’informació a les 
ambulàncies de l’existència d’una víctima 
en estat molt greu en l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01647/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75154 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12426/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, 

– És normal que no s’informi a les ambulàncies ni 
al metge de l’ambulància avançada l’existència d’una 
víctima en un estat molt greu?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la certificació de la mort de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01648/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75155 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12427/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 

– Un tècnic sanitari té la competència professional ne-
cessària per certificar i comunicar la mort d’una per-
sona en un accident de trànsit?

– Com es va fer aquesta certificació i quan va durar 
l’examen de la víctima?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’actitud inapropiada dels 
membres del Sistema d’Emergències Mèdi
ques que van atendre l’agent dels Mossos 
d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01649/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75156 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12428/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, si durant l’assistència es fotografia a membres del 
SEM amb una actitud que s’evidencia que estan rient 
prop de la víctima morta, 

– És una actitud apropiada i professional?

– Els agents dels Mossos d’Esquadra van advertir a 
alguns tècnics del SEM de l’actitud inapropiada que 
mantenien?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per les quals fou 
un tècnic sanitari qui informà el coordina
dor tècnic sobre l’hospital on traslladaven 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01650/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75157 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12429/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 

– Quines raons justifiquen que sigui un tècnic sanitari 
qui expliqui i informi al coordinador tècnic d’aquella 
nit quin era l’Hospital de referència on traslladaven a 
les víctimes de l’accident?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inspecció ocular del vehi
cle causant de l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 
23 de juliol de 2012
Tram. 311-01651/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75158 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12430/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 

– Es va realitzar, durant la inspecció ocular del vehicle 
causant de l’accident, la presa d’empremtes i mostres 
per tal d’ajudar a determinar de forma inequívoca a 
tots els implicats en els fets i els seu grau de partici-
pació?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les persones implicades 
en l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01652/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75159 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12431/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
d’acord amb la investigació realitzada, 

– Quantes persones estan implicades en els fets i quin 
és el seu grau de participació en aquests?

Palau del Parlament, 23 de juliol 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 el 
director general de la Policia ha tardat on
ze mesos a incoar el procediment de la re
clamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la germana de l’agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01653/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75160 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

En data 23 de juliol de 2013, la germana de la Capo-
ral dels Mossos d’Esquadra, Sra. Sara M. Díaz, morta 
en accident de trànsit el passat 23 de juliol de 2012, va 
interposar una reclamació de responsabilitat patrimo-
nial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
pels danys i perjudicis causat al seu familiar. En data 
18 de juny de 2014, el director general de la Policia ha 
resolt iniciar el procediment de responsabilitat patri-
monial.

– Per quines raons s’ha tardat 11 mesos en incoar l’es-
mentat procediment?

– La incoació del procediment és conseqüència del no-
menament del nou director general de la Policia?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració del Síndic 
de Greuges amb relació a la primera quei
xa presentada per la família d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01654/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75438 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, i els escrits de la 
família adreçats a la Direcció General de la Policia, 

– Quina valoració fa el Govern la consideració del Sín-
dic de Greuges e Catalunya, adreçada al Departament 
d’Interior, sobre la primera queixa presentada per la 
família en que fa incidència en el fet que la família es 
queixa perquè la resposta donada en el primer escrit és 
insatisfactòria i insuficient tenint en compte la natura-
lesa de les qüestions que plantejava?

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
per seguir l’esmentada consideració?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració del Síndic de 
Greuges amb relació a la segona queixa pre
sentada per la família d’una agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01655/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75439 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, i els escrits de la 
família adreçats a la Direcció General de la Policia, 

– Quina valoració fa el Govern la consideració del Sín-
dic de Greuges de Catalunya, adreçada al Departa-
ment d’Interior, sobre la segona queixa presentada per 
la família qualificant-la del tot raonable, que no estava 
formulada amb caràcter general i no semblava que fes 
referència a informacions ja comunicades?

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
per seguir l’esmentada consideració?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’hora en què els Mos
sos d’Esquadra van rebre la comunicació de 
l’accident d’una agent d’aquest cos de se
guretat atropellada a l’autovia B24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 311-01656/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75440 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– A quina hora van rebre la comunicació de l’accident 
els Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’hora en què els serveis 
d’emergències mèdiques van rebre la comu
nicació de l’accident d’una agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01657/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75441 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– A quina hora van rebre la comunicació de l’accident 
els Serveis d’Emergències Mèdiques?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’hora en què la policia local 
de Pallejà (Baix Llobregat) va rebre la comu
nicació de l’accident d’una agent dels Mos
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01658/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75442 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– A quina hora van rebre la comunicació de l’accident 
la Policia Local de Pallejà?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les reclamacions de la famí
lia i les actuacions del Departament d’Interi
or amb relació a l’accident d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01659/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75443 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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 grup parlamentari: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– La família es va adreçar per escrit al Conseller o al-
tres comandaments del Cos?

– En quina data?

– Què és sol·licitava?

– La família va demanar que posessin a disposició de 
la justícia al presumpte responsable de l’accident per la 
por que abandonés el país?

– Quines actuacions van fer?

– El presumpte responsable va abandonar Espanya?

– En quina data?

– Actualment es troba imputat?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració del conse-
ller d’Empresa i Ocupació del Decret de 
venda no sedentària
Tram. 31101660/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 75676 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 31.07.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa l’Hble Sr. Felip Puig, Conseller 
d’Empresa i Ocupació, sobre el «Decret de venda no 
sedentària»?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’agents des
tinats a reforçar la seguretat dels municipis 
de la costa
Tram. 311-01661/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75682 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.07.2014

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 grup parlamentari: 

– Quants agents s’han destinat al reforç de la seguretat 
dels municipis de cost, indicant l’origen de les seves 
unitats i la regió policial de destí?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 311-01662/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75897 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 11 maig 
2014, a Mollet del Vallès, en la Plaça Prat de la Riba, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 311-01663/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75898 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 12 maig 
2014, a L’Hospitalet de Llobregat, La Farga, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
Blanes (Selva)
Tram. 311-01664/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75899 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 12 maig 
2014, a Blanes, en el Mercat de la Fruita, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
con centració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració del Partit 
Popular de Catalunya en un acte electoral a 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 311-01665/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75900 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 18 maig 
2014, a Viladecans, en la Fira de Sant Isidre, en l’avin-
guda Segle xxi, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
Sort (Pallars Sobirà)
Tram. 311-01666/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75901 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 18 maig 
2014, a Sort, en el passatge Riuet, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 311-01667/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75902 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 21 maig 
2014, a Vilanova i la Geltrú, en el Passeig Marítim de 
les Ribes Roges, núm. 2, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
l’Hospital de Sant Pau, de Barcelona
Tram. 311-01668/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75903 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 22 maig 
2014, a Barcelona, en l’Hospital de Sant Pau, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba? Si la resposta és negativa, per 
quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
Lleida (Segrià)
Tram. 311-01669/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75904 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 22 maig 
2014, a Lleida, en la seu del Partit Popular, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
l’Hotel Palace, de Barcelona
Tram. 311-01670/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75905 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 23 maig 
2014, a Barcelona, en el Hotel Palace, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
Blanes (Selva) el 23 de maig de 2014
Tram. 311-01671/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75906 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 23 maig 
2014, a Blanes, en la plaça Onze de Setembre, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre una concentració en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
Badalona (Barcelonès)
Tram. 311-01672/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75907 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 30.07.2014

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: 

Envers la concentració que va patir el Partit Popular 
de Catalunya, en un acte electoral en el marc de les 
Eleccions al Parlament Europeu, el passat dia 23 maig 
2014, a Badalona, en l’avinguda Doctor Bassols, 

– Es van identificar alguns dels organitzadors de la 
concentració?

– Eren membres de la Plataforma PAH?

– La concentració va ser comunicada?

– En cas negatiu, s’ha incoat el corresponent procedi-
ments sancionador?

– En quina fase es troba?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 29 de juliol 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 els habitatges socials de la Generali
tat i el seu sector públic a Igualada (Anoia)
Tram. 314-14186/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quants habitatges socials té la Generalitat i/o el seu 
sector públic en la ciutat d’Igualada (Anoia)?

– Quants d’aquests estan buits?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges socials de la Generali
tat i el seu sector públic a l’Anoia
Tram. 314-14187/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quants habitatges socials té la Generalitat i/o el seu 
sector públic en la comarca de l’Anoia, desglossat per 
municipis?
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– Quants d’aquests estan buit, desglossat per muni-
cipis?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’encàrrec a l’Institut Català d’Avalua
cions Mèdiques de tornar a valorar un pa
cient amb síndrome de sensibilitat química 
múltiple
Tram. 314-14188/10

Formulació
Marta Ribas Frías, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74853 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. Va encarregar el Departament de Salut a l’ICAM 
que es tornes a valorar a un pacient que pateix un Sín-
drome de Sensibilitat Química Múltiple valorat amb 
invalidesa absoluta des del 2002 i que exerceix de pre-
sident l’Associació de Malalts de Sensibilitat Química 
Múltiple de Tarragona?

2. Va atendre el Govern, en aquest cas, la petició de 
la Mútua Asepeyo que havia sol·licitat a l’INSS per 
a aquest pacient el canvi de contingència de malaltia 
professional a malaltia comuna?

3. Quin és el capteniment del Govern envers l’opinió 
mèdica del segon informe de valoració de l’ICAM que 
considera que l’esmentat pacient pot realitzar treballs 
que no suposin esforços o exposició a químics, en con-
tra de l’opinió de Dr. Julian Márquez, Neuròleg i espe-
cialista en neurofisiologia clínica. Ex-Cap de la Secció 
de Neurofisiologia Clínica de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge què deia «Desde luego, no veo a este pa-
ciente capacitado para ningún tipo de trabajo».

4. Creu el Govern que presidir una Associació d’Afec-
tats, un Grup d’Ajuda Mútua, pel reconeixement dels 
drets dels malalts i millorar llurs condicions de vida 
és el mateix que desenvolupar una feina remunerada?

5. Comparteix el Govern l’opinió emesa en l’informe 
de l’ICAM que justifica la reducció del grau d’invali-
desa de l’esmentat pacient i la conseqüent reducció de 
la pensió perquè «es té constància que el pacient rea-
litza i participa activament en reunions i conferènci-
es com representant de l’Associació AQUA i altres col-
lectius i es dedica a ajudar a altres afectats i sobretot a 
litigar i defensar els drets dels Afectats»? 

6. Quina opinió li mereixen al Govern els Grups d’A-
juda Mútua i les Associacions d’Afectats en l’àmbit de 
salut?

7. Hi ha alguna relació entre aquesta revisió del grau 
d’invalidesa de l’esmentat pacient i la sentència que 
obliga a la Generalitat de Catalunya a abonar-li una 
quantitat de diners en concepte de danys i perjudicis 
per la malaltia contreta quan treballava de peó d’Obres 
Públiques sense les mesures de seguretat pertinents?

8. Considera el Govern que es pot haver incorregut en 
un tracte discriminatori contra aquest ciutadà derivat 
de la seva activitat al front de l’Associació de Malalts 
de Sensibilitat Química Múltiple de Tarragona?

9. Quan pensa el Govern reobrir la unitat especialitza-
da de SQM i Síndrome de Fatiga Crònica de l’Hospital 
Clínic?

10. Com garantirà el Govern el dret de les persones afec-
tades, per les anomenades Infermetats de Sensibilitat 
Central que, avui, no tenen accés a una atenció de quali-
tat ni a cap tractament efectiu que millori la seva qualitat 
de vida perquè rebin l’atenció adequada?

11. Quines gestions ha fet o pensa fer el Govern de la 
Generalitat per tal que l’OMS reconegui la SQM com 
a malaltia?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Marta Ribas Frías Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de prospeccions sísmi
ques a la zona del golf del Lleó i del cap de 
Creus
Tram. 314-14189/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 



5 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 380

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 64

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

El Golf del Lleó és una de les zones més productives 
del Mediterrània. És una zona amb una productivi-
tat biològica alta en el context del Mediterrània a més 
de posseir una notòria biodiversitat. Compta amb una 
llarga tradició pesquera artesanal i professional. És, a 
més, una zona d’interès turístic i amb excel·lents con-
dicions per a la pràctica de la nàutica d’esbarjo i de les 
activitats subaquàtiques.

L’elevada diversitat tant específica com d’hàbitats fa 
de la zona un cas destacable al mediterrània. A més, 
al llarg de la costa i de la plataforma s’han observat 
enclavaments que alberguen representants de gairebé 
tots els tipus de comunitats típicament mediterrànies 
el que confereix a l’àrea proposta una alta representati-
vitat. Amb l’objectiu de conservar la seva biodiversitat 
marina i els seus recursos naturals, el projecte Life+ 
Indemares ha proposat la creació de la zona LIC dels 
Canons de Cap de Creus i Lacaze-Duthiers així com 
una zona ZEPA del mar de l’Empordà.

En aquests moments s’estan tramitant diferents projec-
tes de prospeccions d’hidrocarburs en el Golf del Lleó. 
Entre ells, el permís d’investigació d’hidrocarburs sol-
licitat per Cairn Energy, a través de la seva filial espa-
nyola Capricorn Spin LTD, que afecta a 11.550 km2; 
la campanya sísmica en àrees lliures del Golf del Lleó 
de Seabird Exploration, consisteix a una prospecció 
sísmica marina 2D, per confirmar i identificar l’exis-
tència de jaciments d’hidrocarburs en el fons del mar 
i s’estén sobre una superfície d’uns 37.000 km2, que 
van des del golf del Lleó a les Illes Balears, el seu punt 
més pròxim al Cap de Creus a una distància de 13 km 
i en el punt més pròxim a Menorca a uns 30 km; i el de 
l’empresa Spectrum Geo Limited, que té una extensió 
molt superior als dos anteriors, abraçant tota la costa 
catalana i la totalitat de les illes Balears, se solaparia 
amb els dos anteriors.

Les prospeccions sísmiques produeixen una contami-
nació acústica intolerable per a la fauna marina i po-
den provocar danys físics i de comportament a la ma-
teixa, a més de tenir un impacte directe en els recursos 
pesquers a causa del desplaçament dels peixos, arri-
bant a disminuir un 50% les poblacions d’alt interès 
comercial.

1. Té coneixement el Govern d’algun altre projecte 
d’investigació d’hidrocarburs sol·licitat davant de la 
costa catalana?

2. Existeix algun altre projecte de prospeccions sísmi-
ques sol·licitat davant de la costa catalana?

3. Té coneixement el Govern de la situació en què es 
troben i quina tramitació han seguit cadascun dels 
permisos d’investigació d’hidrocarburs sol·licitats així 
com els projectes de prospecció sísmica enfront de la 
costa catalana?

4. Creu el Govern que aquests projectes són compati-
bles amb les zones propostes LIC dels Canons de Cap 
de Creus i Lacaze-Duthiers, zona ZEPA del mar de 
l’Empordà?

5. Ha estudiat el Govern de manera conjunta l’afecció 
que tindran aquests projectes sobre la biodiversitat del 
medi marí? I sobre els recursos pesquers? I sobre les 
espècies marines? I sobre el turisme? I sobre les activi-
tats subaquàtiques?

6. Es planteja el Govern alguna actuació per impedir 
l’inici de les prospeccions davant les costes catalanes? 
I en aquest cas, quines?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014 

Hortènsia Grau Juan Marc Vidal i Pou
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes d’estalvi i ajustament 
pressupostari presentades al Ministeri d’Hi
senda i Administracions Públiques
Tram. 314-14190/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75089 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

El dimarts 22 de juliol s’ha donat a conèixer, a través 
dels mitjans de comunicació, un document elaborat 
pel Ministeri d’Hisenda que recull 255 mesures con-
cretes «d’estalvi, racionalització del sector públic» i 
noves retallades presentades pels Governs de les Co-
munitats Autònomes.

1. En quin marc es va prendre la decisió de que les 
CCAA farien noves propostes d’estalvi i ajustament 
pressupostari al Ministeri d’Hisenda?
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2. El Govern català ha enviat un document de propos-
tes a petició del Ministeri d’Hisenda? 

3. Quines han estat les propostes concretes que ha tra-
mès el Govern de la Generalitat? 

4. Quins departaments de la Generalitat han participat 
en l’elaboració d’aquestes propostes? 

5. El Govern català ha demanat al Govern de l’Estat 
impulsar canvis normatius concrets per implementar 
les esmentades mesures? Quines en concret? 

6. Quin organisme del Govern de la Generalitat ha 
aprovat el document amb les aportacions enviades al 
Ministeri d’Hisenda? 

7. Quina valoració política fa el Govern sobre el docu-
ment presentat pel Ministeri d’Hisenda? 

8. El Govern de la Generalitat o personal de l’adminis-
tració de la Generalitat ha participat en reunions polí-
tiques o tècniques, bilaterals o multilaterals amb altres 
CCAA, on es debatessin les propostes presentades? 

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la liquidació del pressupost del sector 
públic de salut del 2013
Tram. 314-14191/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la liquidació del pressupost del sector 
públic de salut de la Generalitat (Departament de Sa-
lut, CatSalut i ICS) l’any 2013?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la desviació pressupostària de l’Insti
tut Català de la Salut del 2011 al 2013
Tram. 314-14192/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la desviació pressupostària de l’ICS, 
total, per regions sanitàries i per centres i línies assis-
tencials, els anys 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre d’empreses adherides 
a projectes de cooperació al desenvolupa
ment per mitjà del projecte «Cooperes?» del 
2012 ençà
Tram. 314-14193/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el número d’empreses que s’han adherit als 
projectes de cooperació al desenvolupament a través 
del Projecte de Foment de la Cooperació al Desen-
volupament «Cooperes?» els anys 2012, 2013 i 2014? 
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– Quantes han contribuït econòmicament en els pro-
jectes?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de projectes de cooperació 
al desenvolupament duts a terme per mitjà 
del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14194/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el número de projectes de cooperació que 
s’han dut a terme a través del Projecte de Foment de 
la Cooperació al Desenvolupament - «Cooperes?» els 
anys 2012, 2013 i 2014?

– A quins països estan destinats?

– Quin és el cost econòmic que han destinat les empre-
ses col·laboradores, l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament i les organitzacions no governa-
mentals per al desenvolupament a cada un dels projec-
tes realitzats?

– Hi ha hagut un altre tipus de col·laboració no econò-
mica per part de les empreses col·laboradores?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de cooperació al desen
volupament duts a terme per mitjà del pro
jecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14195/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els projectes de cooperació que s’han dut 
a terme a través del Projecte de Foment de la Coope-
ració al Desenvolupament «Cooperes?» els anys 2012, 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actuacions de cooperació 
al desenvolupament impulsades per l’Agèn
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupa
ment per mitjà del projecte «Cooperes?» del 
2012 ençà
Tram. 314-14196/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes actuacions de cooperació al desenvolupa-
ment han estat impulsades per l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament a través del Projecte 



5 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 380

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 67

de Foment de la Cooperació al Desenvolupament «Co-
operes?» els anys 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de cooperació al des
envolupament impulsades per l’Agència Ca
talana de Cooperació al Desenvolupament 
per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 
ençà
Tram. 314-14197/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les actuacions de cooperació al desenvo-
lupament que han estat impulsades per l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament a través del 
Projecte de Foment de la Cooperació al Desenvolupa-
ment «Cooperes?» els anys 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la difusió dels projectes validats per 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desen
volupament per mitjà del projecte «Coope
res?» del 2012 ençà
Tram. 314-14198/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la difusió que s’ha adreçat a possibles col-
laboradors per als projectes validats tècnicament per 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment a través del Projecte de Foment de la Cooperació 
al Desenvolupament «Cooperes?» els anys 2012, 2013 
i 2014?

– Quin ha estat el cost d’aquesta difusió?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les organitzacions empresarials que 
han contactat amb organitzacions no gover
namentals per al desenvolupament per mitjà 
del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14199/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines organitzacions empresarials han contactat 
amb les organitzacions no governamentals per al des-
envolupament a través del Projecte de Foment de la 
Cooperació al Desenvolupament «Cooperes?» els anys 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el temps que van tardar els Mos
sos d’Esquadra a arribar a l’autovia B24 en 
l’atropellament d’una agent d’aquest cos po
licial el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14200/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12355/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Quants minuts van tardar en arribar els primers 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que va tardar la policia local 
de Pallejà (Baix Llobregat) a arribar a l’auto
via B24 en l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14201/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12356/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Quants minuts van tardar en arribar els primers 
agents de la Policia Local de Pallejà?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que va tardar la primera am
bulància a arribar a l’autovia B24 en l’atro
pellament d’una agent dels Mossos d’Es
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14202/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12357/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quants minuts va 
tardar en arribar la primera ambulància?

– Quin era el seu indicatiu?

– Quin tipus d’ambulància era?

– Quines actuacions van practicar els tècnics sanitaris?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que va tardar la segona am
bulància a arribar a l’autovia B24 en l’atro
pellament d’una agent dels Mossos d’Es
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14203/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12358/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Quants minuts va tardar en arribar la segona ambu-
lància?

– Quin era el seu indicatiu?

– Quin tipus d’ambulància era?

– Quines actuacions van practicar els tècnics sanitaris?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es va tardar a localit
zar el responsable de l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012 i a posarlo a dis
posició judicial
Tram. 314-14204/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12359/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que el presump-
te responsable va marxar del lloc dels fets i localitzat 
hores després, no atenent a la víctima, i que suposada-
ment no tenia assegurança del seu vehicle, 

– Per què no va ser detingut i posat a disposició judicial?

– Des del moment dels fets, quantes hores van passar 
fins que es va localitzar la persona que conduïa el ve-
hicle i els seus acompanyants?

– Es va comprovar la situació en què es trobava en el 
nostre país atesa la seva condició de persona estrangera?

– En el seu cas, es va comunicar i es va posar a dispo-
sició del Cos Nacional de la Policia a aquesta persona 
per la seva situació legal en el nostre país?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió en un bar de Molins de Rei 
(Baix Llobregat) de mossos d’esquadra amb 
la família de l’agent d’aquest cos atropellada 
a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14205/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12360/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Agents dels Mossos d’Esquadra es van reunir en un 
bar de Molins de Rei amb la família?

– Quin va ser el contingut d’aquesta reunió?

– És habitual fer aquests tipus de reunions en bars?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que eren al lloc de l’atro
pellament d’una agent dels Mossos d’Es
quadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012 
a les quals es va prendre declaració
Tram. 314-14206/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12361/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Els agents dels Mossos d’Esquadra van prendre de-
claració a totes les persones que es trobaven als llocs 
dels fets?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el passaport que van trobar al cotxe 
que va atropellar l’agent dels Mossos d’Es
quadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14207/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12362/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– En l’interior del vehicle que va atropellar a la caporal 
es va trobar algun passaport?

– Es va fer constar en l’atestat?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC



5 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 380

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constatació en l’atestat policial de 
la marca de pintura que es va trobar al cos
tat dret de l’autovia B24 en l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-14208/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12363/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Es van fer constar en l’atestat policial una marca de 
pintura que es trobava al costat dret de l’autovia?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sabatilla que van trobar en el cotxe 
que va atropellar l’agent dels Mossos d’Es
quadra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14209/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12364/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Els agents de Mossos d’Esquadra van trobar un sa-
batilla de xancle que es trobava en el cotxe que va pro-
vocar el xoc?

– Van moure l’estoreta que es trobava sota el volant?

– Consta aquests elements en l’atestat policial?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes que els familiars de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’au
tovia B24 el 23 de juliol de 2012 van adreçar 
al Departament d’Interior amb relació a la in
vestigació dels fets
Tram. 314-14210/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12365/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Familiars de la Sra. Sara Martin Diaz van formular 
queixes o reclamacions sobre la investigació que van 
adreçar al conseller d’Interior o al director general de 
la Policia?

– En què consistien aquestes queixes?

– Quina resposta es va donar a cadascuna d’aquestes 
queixes?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es va tardar a redactar 
l’atestat definitiu de les causes de l’atrope
llament d’una agent dels Mossos d’Esqua
dra a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14211/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12367/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Quant temps va tardar en redactar-se l’atestat defini-
tiu sobre les causes de l’accident?

– Consideren que es podria haver redactat en un perío-
de de temps més curt?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la unitat mèdica que té l’electrocardi
ograma que es va fer a l’agent dels Mossos 
d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-14212/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12368/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– El SEM disposa de l’electrocardiograma que es va 
fer a la víctima en el lloc dels fets?

– Si la resposta és negativa, per quines raons no es dis-
posa?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones a qui es van lliurar objec
tes personals de l’agent dels Mossos d’Es
quadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-14213/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12369/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– Es van lliurar objectes personals de la víctima a per-
sones que no eren familiars de la víctima?

– A qui es va lliurar?

– Per quines raons?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de la família de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’au
tovia B24 el 23 de juliol de 2012 perquè es 
redactés l’atestat de l’accident en castellà
Tram. 314-14214/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12370/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– La família va sol·licitar la redacció de l’atestat en cas-
tellà?

– Es va fer?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el presumpte au
tor de l’atropellament d’una agent dels Mos
sos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de juli
ol de 2012 no va ésser detingut
Tram. 314-14215/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12418/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que el presump-
te responsable va marxar del lloc dels fets i localitzat 
hores després, amagant-se ens uns matolls propers; no 
va atendre a la víctima ni va trucar els serveis d’emer-
gència; degut a la seva situació en el país es podria 
pensar que podria marxar al seu país d’origen; no era 
el titular del vehicle; la incoherència de les seves ma-
nifestacions posteriors recollides en els atestats polici-
als; la inexistència de marques que evidenciïn que va 
intentar frenar; que presumptament conduïa en direc-
ció contrària i que suposadament no tenia assegurança 
del seu vehicle, 

– Per què no va ser detingut i posat a disposició judi-
cial?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió per part del director general 
de la Policia de la investigació de la mort de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14216/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12422/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, 

– Va constatar la manca de registre de la tira de cons-
tants vitals de la caporal morta, prova inequívoca de la 
mort d’una persona?

– Quins resultats ha donat aquesta revisió del director 
general?

– S’ha assumit alguna responsabilitat per aquesta in-
vestigació?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció dels serveis mèdics i sanita
ris a l’agent dels Mossos d’Esquadra atrope
llada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14217/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12423/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, 

– Considera el director general de la Policia que els 
serveis mèdics i sanitaris va atendre a temps i correc-
tament a la caporal?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lliurament de les restes de roba de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012 a la 
seva família
Tram. 314-14218/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12424/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, 

– Es normal d’acord amb els protocols establerts el 
lliurament a la família de les restes de roba de la per-
sona morta en procés de descomposició amb el conse-
qüent xoc emocional?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’activació de l’ambulància 
avançada en l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 
23 de juliol de 2012
Tram. 314-14219/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12425/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, 

– És normal un temps d’activació d’una ambulància 
avançada de més de 15 minuts en un accident de circu-
lació amb una víctima en estat molt greu?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca d’informació a les ambu
làncies de l’existència d’una víctima en es
tat molt greu en l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 
23 de juliol de 2012
Tram. 314-14220/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12426/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, 

– És normal que no s’informi a les ambulàncies ni 
al metge de l’ambulància avançada l’existència d’una 
víctima en un estat molt greu?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la certificació de la mort de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’au
tovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14221/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12427/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 

– Un tècnic sanitari té la competència professional ne-
cessària per certificar i comunicar la mort d’una per-
sona en un accident de trànsit?

– Com es va fer aquesta certificació i quan va durar 
l’examen de la víctima?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actitud inapropiada dels membres 
del Sistema d’Emergències Mèdiques que 
van atendre l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 314-14222/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12428/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, si durant l’assistència es fotografia a membres del 
SEM amb una actitud que s’evidencia que estan rient 
prop de la víctima morta, 

– És una actitud apropiada i professional?

– Els agents dels Mossos d’Esquadra van advertir a 
alguns tècnics del SEM de l’actitud inapropiada que 
mantenien?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals fou un tècnic 
sanitari qui informà el coordinador tècnic 
sobre l’hospital on traslladaven l’agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia 
B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14223/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12429/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 

– Quines raons justifiquen que sigui un tècnic sanitari 
qui expliqui i informi al coordinador tècnic d’aquella 
nit quin era l’Hospital de referència on traslladaven a 
les víctimes de l’accident?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inspecció ocular del vehicle cau
sant de l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-14224/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12430/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 

– Es va realitzar, durant la inspecció ocular del vehicle 
causant de l’accident, la presa d’empremtes i mostres 
per tal d’ajudar a determinar de forma inequívoca a 
tots els implicats en els fets i els seu grau de partici-
pació?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones implicades en l’atropella
ment d’una agent dels Mossos d’Esquadra a 
l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14225/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Atès la pregunta formulada per aquest diputat amb 
tramitació 314-12431/10 i que la resposta donada pel 
conseller d’Interior, de data 4 de juny de 2014, és una 
resposta de caràcter genèric a moltes preguntes formu-
lades i no dona resposta a la pregunta concreta que es 
formula, es reitera la següent pregunta: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
d’acord amb la investigació realitzada, 

– Quantes persones estan implicades en els fets i quin 
és el seu grau de participació en aquests?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals el director ge
neral de la Policia ha tardat onze mesos a 
incoar el procediment de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per 
la germana de l’agent dels Mossos d’Esqua
dra atropellada a l’autovia B24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-14226/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

En data 23 de juliol de 2013, la germana de la Capo-
ral dels Mossos d’Esquadra, Sra. Sara M. Díaz, morta 
en accident de trànsit el passat 23 de juliol de 2012, va 
interposar una reclamació de responsabilitat patrimo-
nial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
pels danys i perjudicis causat al seu familiar. En data 
18 de juny de 2014, el director general de la Policia ha 
resolt iniciar el procediment de responsabilitat patri-
monial.

– Per quines raons s’ha tardat 11 mesos en incoar l’es-
mentat procediment?

– La incoació del procediment és conseqüència del no-
menament del nou director general de la Policia?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mesura de racionalització de la des
pesa proposada pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques relativa al copa
gament pel fet de no assistir a cites progra
mades o no recollir proves
Tram. 314-14227/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Govern de l’estat ha iniciat un procés de consul-
tes a les diferents comunitats autònomes mitjançant un 
document del ministeri d’hisenda sobre les mesures 
a prendre per racionalitzar la despesa, està d’acord el 
Govern català amb el Govern de l’Estat? Quina valo-
ració fa d’aquesta mesura Copago 1 euro por no asis-
tencia a citas programadas o no retirada de pruebas y 
facturas informativas al paciente?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

El diputat Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, ha formulat la mateixa pregunta 
al Govern a respondre per escrit sobre la mesura de 
racionalització de la despesa proposada pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques relativa a di-
versos conceptes. Tot seguit es reprodueix la llista de 
preguntes amb el número de tramitació i de registre 
corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
29.07.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al copagament pel fet de no assistir a cites progra-
mades o no recollir proves (tram. 314-14227/10, reg. 
75166)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
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Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al copagament per consulta mèdica o assistència a 
urgències (tram. 314-14228/10, reg. 75167)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al copagament per prestacions ortoprotètiques, 
productes dietètics, interrupcions de l’embaràs i fe-
cundacions in vitro (tram. 314-14229/10, reg. 75168)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al finançament de prestacions ortoprotètiques, 
productes dietètics, interrupcions de l’embaràs i fe-
cundacions in vitro (tram. 314-14230/10, reg. 75169)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’expedició de receptes (tram. 314-14231/10, reg. 
75170)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la contribució de l’usuari (tram. 314-14232/10, 
reg. 75171)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la contribució de l’usuari per medicaments 
dispensats a pacients no hospitalitzats (tram. 314-
14233/10, reg. 75172)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’augment dels percentatges de finançament 
de la prestació farmacèutica ambulatòria (tram. 314-
14234/10, reg. 75173)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’augment dels percentatges (tram. 314-14235/10, 
reg. 75174)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a evitar proves redundants o ineficaces (tram. 314-
14236/10, reg. 75175)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a incrementar la capacitat de resolució de les ur-
gències en els centres d’atenció primària (tram. 314-
14237/10, reg. 75176)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al copagament per transport sanitari (tram. 314-
14238/10, reg. 75177)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la desgravació fiscal per a usuaris de serveis 
privats (tram. 314-14239/10, reg. 75178)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la implantació de la recepta electrònica (tram. 
314-14240/10, reg. 75179)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’autorització de la venda de determinats medi-
caments publicitaris fora de les farmàcies (tram. 314-
14241/10, reg. 75180)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al foment de la prescripció per principi actiu i a 
l’ús de genèrics (tram. 314-14242/10, reg. 75181)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’adequació entre la dosis prescrita i els medica-
ments dispensats (tram. 314-14243/10, reg. 75182)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la reducció del marges comercials de les farmà-
cies (tram. 314-14244/10, reg. 75183)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la dispensació de determinats productes farma-
cèutics en ambulatoris i hospitals (tram. 314-14245/10, 
reg. 75184)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la limitació del nombre de productes farmacèu-
tics amb finançament públic per a una mateixa patolo-
gia (tram. 314-14246/10, reg. 75185)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’actualització del sistema de preus de referència 
dels medicaments (tram. 314-14247/10, reg. 75186)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la millora del sistema de preus de referència dels 
medicaments (tram. 314-14248/10, reg. 75187)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la modificació del sistema de preus de referència 
dels medicaments (tram. 314-14249/10, reg. 75188)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la revisió de les deduccions dels medicaments 
(tram. 314-14250/10, reg. 75189)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’aplicació d’un sistema de concursos de medica-
ments preferents per a determinades patologies (tram. 
314-14251/10, reg. 75190)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la separació entre les decisions d’autorització 
i finançament dels medicaments (tram. 314-14252/10, 
reg. 75191)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la prescripció de medicaments segons l’anàlisi 
d’efectivitat (tram. 314-14253/10, reg. 75192)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al control del nombre de prescripcions per pacient 
(tram. 314-14254/10, reg. 75193)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la revisió dels protocols d’utilització de pro-
ductes en programes de malalts crònics (tram. 314-
14255/10, reg. 75194)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a analitzar la problemàtica derivada de l’ús inade-
quat de medicaments (tram. 314-14256/10, reg. 75195)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a avaluar la incorporació de noves prestacions far-
macèutiques (tram. 314-14257/10, reg. 75196)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la revisió de les situacions de desabastiment 
de productes farmacèutics (tram. 314-14258/10, reg. 
75197)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al finançament específic per a la innovació disrup-
tiva altament costosa (tram. 314-14259/10, reg. 75198)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’aplicació de la teràpia d’ultrafiltració en línia 
(tram. 314-14260/10, reg. 75199)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la comercialització de biosimilars (tram. 314-
14261/10, reg. 75200)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió de la normativa d’efectes i accessoris 
(tram. 314-14262/10, reg. 75201)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la revisió de serveis, subministraments i pres-
tacions de l’àmbit sanitari (tram. 314-14263/10, reg. 
75202)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió dels serveis sanitaris concertats (tram. 
314-14264/10, reg. 75203)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la gestió de centres (tram. 314-14265/10, reg. 
75204)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la revisió de la cartera de serveis (tram. 314-
14266/10, reg. 75205)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la implantació d’una avaluació econòmica i una 
anàlisi de l’efectivitat prèvia a la incorporació de no-
ves prestacions i productes (tram. 314-14267/10, reg. 
75206)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa al foment d’activitats preventives (tram. 314-
14268/10, reg. 75207)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la regulació de l’atenció sanitària de la població 
immigrant (tram. 314-14269/10, reg. 75208)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la potenciació del sistema d’adquisició centralit-
zada de medicaments (tram. 314-14270/10, reg. 75209)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al millorament i la centralització dels sistemes de 
compres (tram. 314-14271/10, reg. 75210)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la integració de les fases del procés logístic 
(tram. 314-14272/10, reg. 75211)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la creació d’un fons de reserva per a renovació i 
innovació tecnològica (tram. 314-14273/10, reg. 75212)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la creació d’un mecanisme estatal de gestió de 
pagaments des del Ministeri (tram. 314-14274/10, reg. 
75213)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al nomenament de personal estatutari a temps 
parcial (tram. 314-14275/10, reg. 75214)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la racionalització de torns i la centralització 
de guàrdies mèdiques (tram. 314-14276/10, reg. 75215)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al millorament de l’eficiència en l’entorn quirúrgic 
(tram. 314-14277/10, reg. 75216)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 

relativa al desenvolupament de noves competències 
professionals en infermeria (tram. 314-14278/10, reg. 
75217)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa al desenvolupament de noves competències 
professionals dels tècnics en diagnòstic per la imatge 
(tram. 314-14279/10, reg. 75218)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la revisió i flexibilització dels mecanismes de 
selecció i cessament de comandaments intermedis sa-
nitaris (tram. 314-14280/10, reg. 75219)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’homogeneïtzació de les retribucions per con-
ceptes variables (tram. 314-14281/10, reg. 75220)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió de la carrera professional (tram. 314-
14282/10, reg. 75221)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la història clínica electrònica unificada (tram. 
314-14283/10, reg. 75222)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la racionalització d’estructures sanitàries (tram. 
314-14284/10, reg. 75223)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la coordinació entre serveis sanitaris autonòmics 
per a la prestació centralitzada en centres especialit-
zats (tram. 314-14285/10, reg. 75224)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al millorament de l’assistència domiciliària (tram. 
314-14286/10, reg. 75225)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la centralització de determinats sistemes de ges-
tió i informació (tram. 314-14287/10, reg. 75226)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
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tiva al millorament del tractament de la diabetis (tram. 
314-14288/10, reg. 75227)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al millorament en la preparació i administració de 
quimioteràpia (tram. 314-14289/10, reg. 75228)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la implantació dels estudis de monitorització 
postintroducció (tram. 314-14290/10, reg. 75229)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la reclassificació de productes dietètics (tram. 
314-14291/10, reg. 75230)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la supressió dels ajuts per consum elèctric en te-
ràpies respiratòries i hemodiàlisis domiciliàries (tram. 
314-14292/10, reg. 75231)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la reconsideració dels tractaments hospitalaris 
de llarga estada (tram. 314-14293/10, reg. 75232)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió del model de compensació econòmica 
per l’atenció a desplaçats d’altres comunitats autòno-
mes (tram. 314-14294/10, reg. 75233)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a el compliment de la normativa en seguretat 
social pel que fa a discrepàncies amb les mútues so-
bre detecció precoç de malalties laborals (tram. 314-
14295/10, reg. 75234)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a les vacunes subministrades a institucions pe-
nitenciàries i sanitat exterior (tram. 314-14296/10, reg. 
75235)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la denúncia del conveni amb Muface (tram. 314-
14297/10, reg. 75236)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al lloguer d’instal·lacions al sector privat (tram. 
314-14298/10, reg. 75237)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al cobrament dels aparcaments dels hospitals 
(tram. 314-14299/10, reg. 75238)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’establiment de taxes d’hostaleria als hospitals 
(tram. 314-14300/10, reg. 75239)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la compensació econòmica per l’increment 
de l’impost sobre el valor afegit en el sector sanitari 
(tram. 314-14301/10, reg. 75240)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’aplicació efectiva de la contribució econòmica 
de l’usuari al sistema (tram. 314-14302/10, reg. 75241)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la contribució econòmica de l’usuari pel que fa a 
la dependència (tram. 314-14303/10, reg. 75242)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al millorament dels barems i llur implantació 
(tram. 314-14304/10, reg. 75243)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mesura de racionalització de la despesa proposa-
da pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques relativa a la promoció d’una regulació comuna en 
la modulació de la intensitat dels serveis (tram. 314-
14305/10, reg. 75244)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la definició del perfil professional de l’avaluació 
de la situació de dependència (tram. 314-14306/10, reg. 
75245)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la me-
sura de racionalització de la despesa proposada pel Mi-
nisteri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa 
a l’adopció de les mesures necessàries per a garantir la 
professionalització dels serveis  i la promoció d’una ofer-
ta adequada de serveis (tram. 314-14307/10, reg. 75246)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 



5 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 380

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 86

pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a l’optimació de l’aprofitament de l’ús de les 
estructures prestadores de serveis socials (tram. 314-
14308/10, reg. 75247)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al desenvolupament dels acords assolits en el Con-
sell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció 
a la Dependència (tram. 314-14309/10, reg. 75248)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la promoció de la coordinació sociosanitària 
(tram. 314-14310/10, reg. 75249)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió dels serveis socials prestats amb mit-
jans aliens concertats (tram. 314-14311/10, reg. 75250)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la potenciació de l’adequació del catàleg de ser-
veis de grau 1 a les necessitats reals dels dependents 
moderats (tram. 314-14312/10, reg. 75251)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’establiment d’un catàleg mínim de serveis i 
prestacions socials (tram. 314-14313/10, reg. 75252)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’ampliació del termini per a l’entrada en vigor 
dels beneficis associats amb el reconeixement de la de-
pendència de grau 1 (tram. 314-14314/10, reg. 75253)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al canvi de model de la gestió de viatges per a 
la tercera edat i per a la joventut (tram. 314-14315/10, 
reg. 75254)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió dels criteris utilitzats per a determinar 
els preus de les licitacions en la convocatòria de lici-
tacions per a la gestió de serveis educatius (tram. 314-
14316/10, reg. 75255)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió dels criteris per a determinar els preus 

de licitació per a la gestió de serveis educatius (tram. 
314-14317/10, reg. 75256)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la congelació dels mòduls actualment establerts 
(tram. 314-14318/10, reg. 75257)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la reorganització de rutes i preus del transport 
escolar (tram. 314-14319/10, reg. 75258)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’establiment del sistema de contractació centra-
litzada (tram. 314-14320/10, reg. 75259)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’adequació de la jubilació dels professors al rè-
gim general (tram. 314-14321/10, reg. 75260)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’augment de la ràtio de mestres per alumne 
(tram. 314-14322/10, reg. 75261)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al cessament de personal docent en els períodes 
no lectius (tram. 314-14323/10, reg. 75262)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la paralització de la reducció dels sexennis dels 
cossos docents (tram. 314-14324/10, reg. 75263)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la recol·locació de personal docent (tram. 314-
14325/10, reg. 75264)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’obtenció d’especialitats mitjançant titulació 
acadèmica per als professors dels cossos de carrera de 
secundària i els professors tècnics de formació profes-
sional (tram. 314-14326/10, reg. 75265)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la reducció de complements del personal docent 
(tram. 314-14327/10, reg. 75266)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la compensació de l’augment derivat de l’apli-
cació de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa (tram. 314-14328/10, reg. 75267)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la reducció de subvencions per al manteniment 
d’escoles infantils (tram. 314-14329/10, reg. 75268)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la racionalització del nombre d’universitats i 
graus (tram. 314-14330/10, reg. 75269)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la introducció de plans d’estalvi econòmic a la 
universitat (tram. 314-14331/10, reg. 75270)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la fixació de les taxes universitàries (tram. 314-
14332/10, reg. 75271)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al sistema de crèdits a l’estudi (tram. 314-14333/10, 
reg. 75272)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa als  graus de tres anys (tram. 314-14334/10, reg. 
75273)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la implantació de la nova oficina judicial (tram. 
314-14335/10, reg. 75274)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la reforma de la planta i la demarcació judicials 
(tram. 314-14336/10, reg. 75275)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la reducció del mòdul del torn d’ofici (tram. 314-
14337/10, reg. 75276)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-

lativa a la seu judicial electrònica i les comunicacions 
telemàtiques (tram. 314-14338/10, reg. 75277)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la cobertura dels peritatges judicials (tram. 314-
14339/10, reg. 75278)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la racionalització de les despeses postals en 
l’àmbit judicial (tram. 314-14340/10, reg. 75279)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a l’establiment de taxes judicials (tram. 314-
14341/10, reg. 75280)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a les taxes per la prestació de material i ser-
veis personals en l’àmbit de l’Administració de justícia 
(tram. 314-14342/10, reg. 75281)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la promoció de mètodes extrajudicials de resolu-
ció de conflictes (tram. 314-14343/10, reg. 75282)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’avaluació de les actuacions necessàries per 
a assegurar el compliment de les penes (tram. 314-
14344/10, reg. 75283)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’eliminació de l’excés de places vacants (tram. 
314-14345/10, reg. 75284)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la contenció de les ofertes de treball públic 
(tram. 314-14346/10, reg. 75285)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la limitació en la incorporació de personal interí 
(tram. 314-14347/10, reg. 75286)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la limitació de la contractació laboral (tram. 314-
14348/10, reg. 75287)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la limitació a l’ús dels encàrrecs de gestió (tram. 
314-14349/10, reg. 75288)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la suspensió del nomenament de personal interí i 
laboral (tram. 314-14350/10, reg. 75289)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al control de l’allargament del servei actiu (tram. 
314-14351/10, reg. 75290)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la intensificació del control de l’absentisme 
(tram. 314-14352/10, reg. 75291)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’establiment de contractes per objectius (tram. 
314-14353/10, reg. 75292)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’ampliació del concepte d’absentisme (tram. 
314-14354/10, reg. 75293)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’establiment de mesures per a garantir el com-
pliment de l’horari (tram. 314-14355/10, reg. 75294)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’ampliació de la jornada laboral (tram. 314-
14356/10, reg. 75295)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’eliminació dels dies de lliure disposició (tram. 
314-14357/10, reg. 75296)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’eliminació de la pràctica de declarar no labora-
bles els dies 24 i 31 de desembre (tram. 314-14358/10, 
reg. 75297)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-

lativa a l’assignació eficient i l’optimació de recursos 
humans (tram. 314-14359/10, reg. 75298)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la reducció d’alliberats sindicals (tram. 314-
14360/10, reg. 75299)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la implantació d’eines d’avaluació i foment de la 
productivitat dels serveis interns (tram. 314-14361/10, 
reg. 75300)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la reducció d’alts càrrecs i directius (tram. 314-
14362/10, reg. 75301)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’eliminació de la consolidació vitalícia de ni-
vells d’alts càrrecs i directius (tram. 314-14363/10, reg. 
75302)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la prohibició o suspensió d’acords retributius que 
impliquin augment de despesa de personal (tram. 314-
14364/10, reg. 75303)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la congelació o reducció de les remuneracions per 
encàrrecs de gestió (tram. 314-14365/10, reg. 75304)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’homogeneïtzació de remuneració dels ens ins-
trumentals amb la resta del sector públic (tram. 314-
14366/10, reg. 75305)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al manteniment de complements salarials (tram. 
314-14367/10, reg. 75306)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la reducció de la jornada i la retribució del 
personal interí i laboral temporal (tram. 314-14368/10, 
reg. 75307)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
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Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la suspensió o reducció del complement de pro-
ductivitat (tram. 314-14369/10, reg. 75308)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’eliminació del complements addicionals de 
les pagues extraordinàries (tram. 314-14370/10, reg. 
75309)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la reducció de les retribucions anuals (tram. 314-
14371/10, reg. 75310)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la suspensió de plans de pensions (tram. 314-
14372/10, reg. 75311)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la revisió de la despesa en acció social (tram. 
314-14373/10, reg. 75312)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió de la despesa en formació (tram. 314-
14374/10, reg. 75313)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la cessió de tasques en matèria d’impacte am-
biental a entitats acreditades (tram. 314-14375/10, reg. 
75314)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la suspensió de despeses no relacionades amb 
l’activitat en les polítiques actives d’ocupació (tram. 
314-14376/10, reg. 75315)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la revisió dels mòduls de les polítiques actives 
d’ocupació (tram. 314-14377/10, reg. 75316)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la introducció de mòduls econòmics en les po-
lítiques actives d’ocupació (tram. 314-14378/10, reg. 
75317)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva als processos de racionalització d’entitats depen-
dents (tram. 314-14379/10, reg. 75318)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la reducció de les aportacions a entitats i empre-
ses del sector públic autonòmic (tram. 314-14380/10, 
reg. 75319)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’ajust del contracte programa de les televisions 
autonòmiques (tram. 314-14381/10, reg. 75320)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’eliminació de duplicitats administratives (tram. 
314-14382/10, reg. 75321)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’eliminació de l’autorització prèvia d’activitats 
de les federacions esportives (tram. 314-14383/10, reg. 
75322)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la revisió dels sistemes d’informació com-
patibles entre les comunitats autònomes i amb l’Estat 
(tram. 314-14384/10, reg. 75323)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la valisa electrònica (tram. 314-14385/10, reg. 
75324)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al millorament del procediment de contractació 
pública (tram. 314-14386/10, reg. 75325)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la centralització i l’homogeneïtzació de les ad-
quisicions (tram. 314-14387/10, reg. 75326)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la contractació de subministraments energè-
tics i de manteniment integral d’edificis (tram. 314-
14388/10, reg. 75327)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 

Fascicle tercer
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pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a l’ús del parc mòbil de vehicles (tram. 314-
14389/10, reg. 75328)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la redistribució de l’espai físic dels edificis 
(tram. 314-14390/10, reg. 75329)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la centralització de tresoreria (tram. 314-
14391/10, reg. 75330)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la valoració de les inversions amb fons estruc-
turals europeus en els sectors de l’aigua i el transport 
(tram. 314-14392/10, reg. 75331)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la concessió privada de determinats serveis pú-
blics (tram. 314-14393/10, reg. 75332)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a les concessions sobre infraestructures (tram. 
314-14394/10, reg. 75333)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la concessió de la gestió de l’aigua (tram. 314-
14395/10, reg. 75334)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’ajust de les tarifes del transport públic (tram. 
314-14396/10, reg. 75335)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la limitació dels ajuts a les organitzacions sindi-
cals (tram. 314-14397/10, reg. 75336)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’adaptació del calendari de desplegament de 
lleis amb especial repercussió en la despesa pública 
(tram. 314-14398/10, reg. 75337)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la unificació dels organismes responsables de 

l’avaluació i acreditació de titulacions i professors uni-
versitaris (tram. 314-14399/10, reg. 75338)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la concentració de les accions d’educació a dis-
tància (tram. 314-14400/10, reg. 75339)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’eliminació de duplicitats als fitxers i registres 
públics de les universitats (tram. 314-14401/10, reg. 
75340)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la integració de les oficines exteriors de les comu-
nitats autònomes en les de l’Estat (tram. 314-14402/10, 
reg. 75341)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la integració de les oficines de cooperació de 
les comunitats autònomes en les de l’Estat (tram. 314-
14403/10, reg. 75342)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’assumpció de les funcions de les oficines de 
protecció de dades de Catalunya i el País Basc per part 
de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (tram. 
314-14404/10, reg. 75343)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’assumpció de les funcions de les juntes consul-
tives de contractació autonòmiques per part de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat 
(tram. 314-14405/10, reg. 75344)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’assumpció de les funcions de les entitats i els 
instituts cartogràfics autonòmics per part de l’Institut 
Geogràfic Nacional (tram. 314-14406/10, reg. 75345)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’eliminació de duplicitats de registres taurins 
(tram. 314-14407/10, reg. 75346)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al sistema de programació, finançament, segui-
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ment i avaluació del Pla anual de política d’ocupació 
(tram. 314-14408/10, reg. 75347)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la posada en marxa del portal únic d’ocupació 
d’àmbit estatal (tram. 314-14409/10, reg. 75348)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la unificació dels procediments de contractació 
dels serveis públics d’ocupació (tram. 314-14410/10, 
reg. 75349)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’assumpció de les funcions de les oficines au-
tonòmiques en matèria d’energia per part de l’Institut 
per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (tram. 314-
14411/10, reg. 75350)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’atorgament d’ajuts per al desplegament d’infra-
estructures de banda ampla (tram. 314-14412/10, reg. 
75351)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’assumpció de les funcions dels observatoris de 
turisme de les Illes Balears i València per part de Tu-
respaña (tram. 314-14413/10, reg. 75352)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’assumpció de les funcions dels observatoris 
de la societat de la informació de les comunitats autò-
nomes per part de l’Observatori Nacional de les Tele-
comunicacions i de la Societat de la Informació (tram. 
314-14414/10, reg. 75353)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a l’eliminació de les duplicitats de la xarxa 
d’estacions meteorològiques automàtiques (tram. 314-
14415/10, reg. 75354)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la cancel·lació de contractes amb empreses 
privades per al proveïment de serveis meteorològics 
(tram. 314-14416/10, reg. 75355)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’eliminació de duplicitats en les funcions en 
matèria de meteorologia que exerceixen diversos or-
ganismes d’algunes comunitats autònomes i l’establi-
ment de convenis (tram. 314-14417/10, reg. 75356)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’eliminació de duplicitats amb relació a l’elabo-
ració d’estudis d’opinió i el foment de la recerca socio-
lògica (tram. 314-14418/10, reg. 75357)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la proposta de supressió dels observatoris auto-
nòmics de la infància (tram. 314-14419/10, reg. 75358)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la supressió dels observatoris de la joventut 
d’àmbit autonòmic (tram. 314-14420/10, reg. 75359)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la proposta de traslladar a la Comissió Naci-
onal de la Competència les funcions de defensa de la 
competència desenvolupades per les comunitats autò-
nomes (tram. 314-14421/10, reg. 75360)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la supressió d’observatoris autonòmics de con-
tinguts coincidents amb els sistemes de seguiment de 
les àrees econòmiques de l’Administració General de 
l’Estat (tram. 314-14422/10, reg. 75361)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la llicència única d’esports (tram. 314-14423/10, 
reg. 75362)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la supressió de la constitució obligatòria de tri-
bunals delegats per als processos selectius d’accés als 
cossos de funcionaris de l’Administració de justícia 
(tram. 314-14424/10, reg. 75363)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la centralització de la resolució dels recursos 
especials en contractes d’àmbit autonòmic i local en el 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contrac-
tuals (tram. 314-14425/10, reg. 75364)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a promoure l’encàrrec de la gestió en matèria 
d’activitats de vacunació internacional del Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat als serveis sanita-
ris de les comunitats autònomes (tram. 314-14426/10, 
reg. 75365)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la coordinació de les actuacions que fan les 
administracions educatives i laborals d’àmbit estatal i 
autonòmic en matèria de formació professional (tram. 
314-14427/10, reg. 75366)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la interconnexió de registres de centres no do-
cents estatals i autonòmics, de les avaluacions educa-
tives estatal i autonòmiques, i sobre el compartiment 
de les plataformes per a la gestió de centres educatius 
(tram. 314-14428/10, reg. 75367)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la racionalització dels síndics de greuges i de-
fensors del poble de les comunitats autònomes (tram. 
314-14429/10, reg. 75368)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la racionalització dels òrgans de control extern 
de les comunitats autònomes (tram. 314-14430/10, reg. 
75369)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’admissió dels certificats electrònics per part 
de les administracions públiques (tram. 314-14431/10, 
reg. 75370)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al millorament de la coordinació entre el Servei 
de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil i els al-
tres agents estatals i autonòmics amb competències en 
matèria de conservació de la natura i el medi ambient 
(tram. 314-14432/10, reg. 75371)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al conveni de col·laboració en matèria d’inspec-
cions a les escoles privades de conducció i el Centre 

de Reconeixement de Conductors (tram. 314-14433/10, 
reg. 75372)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a l’adopció d’un instrument de planificació 
conjunta entre l’Estat i les comunitats autònomes en 
matèria d’assistència a les víctimes del terrorisme en 
el marc d’un òrgan de cooperació conjunt (tram. 314-
14434/10, reg. 75373)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la proposta d’optimització i coordinació de les 
infraestructures geodèsiques de l’Estat per al posicio-
nament geogràfic i la navegació terrestre (tram. 314-
14435/10, reg. 75374)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al Pla d’inspecció conjunta d’aeròdroms d’ús res-
tringit (tram. 314-14436/10, reg. 75375)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la coordinació de plans i accions per a fomentar 
la lectura (tram. 314-14437/10, reg. 75376)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la racionalització de la llista d’organismes col-
legiats estatals i autonòmics en matèria de patrimoni 
cultural i la integració dels registres de béns d’interès 
cultural (tram. 314-14438/10, reg. 75377)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la coordinació en els tràmits d’inscripció de la 
demanda d’ocupació i la sol·licitud de la prestació per 
desocupació (tram. 314-14439/10, reg. 75378)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la proposta d’un nou model organitzatiu per a 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social que integri 
totes les administracions públiques concernides (tram. 
314-14440/10, reg. 75379)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió de la normativa en matèria de permisos 
de treball i residència (tram. 314-14441/10, reg. 75380)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
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Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la racionalització dels observatoris de la immi-
gració (tram. 314-14442/10, reg. 75381)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al millorament de l’eficàcia en l’activitat dels 
observatoris que s’ocupen del racisme i la xenofòbia 
(tram. 314-14443/10, reg. 75382)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la racionalització dels observatoris de l’ocupa-
ció, el mercat de treball i les relacions laborals (tram. 
314-14444/10, reg. 75383)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a facilitar la disponibilitat dels recursos humans i 
materials de l’Administració General de l’Estat per part 
de les comunitats autònomes per a la inspecció d’aspec-
tes tècnics de la matèria audiovisual en els quals tenen 
competència (tram. 314-14445/10, reg. 75384)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la racionalització de la prestació de serveis me-
teorològics autonòmics i de l’Agència Estatal de Mete-
orologia (tram. 314-14446/10, reg. 75385)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al projecte de reconeixement mutu de les llicèn-
cies de caça i pesca (tram. 314-14447/10, reg. 75386)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la implantació de la targeta intel·ligent equina 
(tram. 314-14448/10, reg. 75387)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la unificació de criteris per a l’acreditació dels 
serveis de prevenció de riscos laborals i l’autoritza-
ció dels Serveis de Medicina del Treball (tram. 314-
14449/10, reg. 75388)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’ampliació de les mostres integrades entre l’Ins-
titut Nacional d’Estadística i les comunitats autòno-
mes (tram. 314-14450/10, reg. 75389)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la coordinació dels ens de promoció exterior de 
les comunitats autònomes amb les activitats d’ICEX 
Espanya Exportació i Inversions per a l’impuls de la 
internacionalització (tram. 314-14451/10, reg. 75390)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la potenciació de la plataforma d’intermediació 
de dades per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no 
presentar documents que ja estan en mans de l’Admi-
nistració (tram. 314-14452/10, reg. 75391)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la visibilitat de l’oferta d’ocupació (tram. 314-
14453/10, reg. 75392)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a l’extinció de la Conferència Sectorial sobre 
Cooperació per al Desenvolupament a favor de la Co-
missió Interterritorial de Cooperació per al Desenvo-
lupament (tram. 314-14454/10, reg. 75393)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva al millorament de la coordinació amb les comuni-
tats autònomes en matèria de cooperació per al desen-
volupament (tram. 314-14455/10, reg. 75394)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a les campanyes d’informació sobre salut pú-
blica centralitzades en l’àmbit de l’Estat (tram. 314-
14456/10, reg. 75395)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la simplificació de les estructures administrati-
ves de les comunitats autònomes en matèria de teleco-
municacions i radiocomunicació (tram. 314-14457/10, 
reg. 75396)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la mobilització d’equips i mitjans d’acció d’una 
comunitat autònoma a una altra en situacions d’emer-
gència (tram. 314-14458/10, reg. 75397)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la compartició de laboratoris, tallers i parcs de 
maquinària entre l’Estat i les comunitats autònomes 
(tram. 314-14459/10, reg. 75398)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la creació de bases de dades per a comparar 
el rendiment entre hospitals, serveis i professionals 
(tram. 314-14460/10, reg. 75399)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la creació de sistemes d’informació amb què es 
puguin conèixer les variables i els indicadors necessa-
ris per a adoptar criteris comuns d’actuació (tram. 314-
14461/10, reg. 75400)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la inclusió de la despesa en medicaments 
dels hospitals en el Pla estadístic nacional (tram. 314-
14462/10, reg. 75401)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la integració de la cooperació interadministrati-
va (tram. 314-14463/10, reg. 75402)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’extensió del sistema d’informació dels usuaris 
dels serveis socials (tram. 314-14464/10, reg. 75403)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’ordenació dels fluxos d’informació (tram. 314-
14465/10, reg. 75404)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relati-
va a la individualització i la identificació de les partides 
pressupostades i liquidades sobre ingressos i despeses en 
matèria de dependència (tram. 314-14466/10, reg. 75405)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la unificació de les ofertes d’ocupació pública 
(tram. 314-14467/10, reg. 75406)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa al coneixement de l’oferta de places (tram. 314-
14468/10, reg. 75407)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’avaluació del cost unitari del personal per co-

munitat autònoma i de les possibles desviacions (tram. 
314-14469/10, reg. 75408)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a l’elaboració d’informes sobre el grau d’implan-
tació i execució de les mesures de personal (tram. 314-
14470/10, reg. 75409)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la creació d’un sistema d’informació perma-
nent sobre els fons estructurals europeus (tram. 314-
14471/10, reg. 75410)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la implantació de sistemes de comptabilitat ana-
lítica (tram. 314-14472/10, reg. 75411)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la revisió de tots els programes d’ajuts i subven-
cions (tram. 314-14473/10, reg. 75412)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques re-
lativa a la publicació en una plataforma única de totes 
les licitacions públiques estatals i autonòmiques (tram. 
314-14474/10, reg. 75413)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la unificació de la classificació d’empreses 
atorgada per les comunitats autònomes (tram. 314-
14475/10, reg. 75414)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques rela-
tiva a la unificació dels registres oficials de licitadors 
i empreses classificades de les comunitats autònomes 
(tram. 314-14476/10, reg. 75415)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la me-
sura de racionalització de la despesa proposada pel Mi-
nisteri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa a 
la inclusió en el Registre de prestacions socials públiques 
les prestacions que atorguen les comunitats autònomes i 
els ens locals (tram. 314-14477/10, reg. 75416)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
relativa a la creació d’una base de dades de la targe-
ta sanitària del Sistema Nacional de Salut (tram. 314-
14478/10, reg. 75417)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats al santuari de la Ma
re de Déu de Queralt, de Berga
Tram. 314-14479/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75422 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Cristòfol Gimeno Igle-
sias, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Santuari de la Mare de Déu de Queralt (Berga) és 
un del paratges més emblemàtics de la comarca del 
Berguedà, tant a nivell religiós, com paisatgístic i es-
portiu.

La situació actual no permet treure’n el profit que tot-
hom desitjaria, per quan necessita d’importants inver-
sions per fer-lo més atractiu i adequat a les aspiraci-
ons de tots els qui hi van. Tampoc permet convertir-lo 
en un centre marià d’importància similar a d’altres del 
país.

Són moltes les iniciatives que s’han dut a terme en els 
darrers anys, però no sembla que la Generalitat s’hi 
hagi implicat suficientment com per fer-les realitza-
bles.

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

– Quina és la relació d’ajuts concedits per la Genera-
litat de Catalunya, destinats al Santuari de la Mare de 
Déu de Queralt (Berga), des de l’any 2000 fins a data 
d’avui?

– Té el Govern alguna petició de l’Ajuntament de Ber-
ga, titular d’una part del Santuari, per dur-hi a terme 
alguna actuació puntual?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les repercussions del Tractat de lliu
re comerç i inversions entre els Estats Units 
d’Amèrica i la Unió Europea en la universa
litat del sistema sanitari públic, les assegu
rances, la provisió privada i pública i els fons 
de capital de risc
Tram. 314-14480/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina informació, anàlisi i opinió té el Departa-
ment de Salut de les possibles repercussions del Trac-
tat pel lliure comerç i la inversió entre els EUA i la UE 
(TTIP) en la universalitat del sistema sanitari públic 
de Catalunya, el paper de les assegurances públiques i 
privades, la provisió privada i pública, i els fons de ca-
pital risc així com del paper de la UE i Espanya com 
a Estat membre?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració del Síndic de Greuges 
amb relació a la primera queixa presentada 
per la família d’una agent dels Mossos d’Es
quadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-14481/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, i els escrits de la 
família adreçats a la Direcció General de la Policia, 

– Quina valoració fa el Govern la consideració del Sín-
dic de Greuges e Catalunya, adreçada al Departament 
d’Interior, sobre la primera queixa presentada per la 
família en que fa incidència en el fet que la família es 
queixa perquè la resposta donada en el primer escrit és 
insatisfactòria i insuficient tenint en compte la natura-
lesa de les qüestions que plantejava?

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
per seguir l’esmentada consideració?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració del Síndic de Greuges 
amb relació a la segona queixa presentada 
per la família d’una agent dels Mossos d’Es
quadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-14482/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, i els escrits de la 
família adreçats a la Direcció General de la Policia, 

– Quina valoració fa el Govern la consideració del Sín-
dic de Greuges e Catalunya, adreçada al Departament 
d’Interior, sobre la segona queixa presentada per la fa-
mília qualificant-la del tot raonable, que no estava for-
mulada amb caràcter general i no semblava que fes re-
ferència a informacions ja comunicades?

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
per seguir l’esmentada consideració?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’hora en què els Mossos d’Esquadra 
van rebre la comunicació de l’accident d’una 
agent d’aquest cos de seguretat atropellada 
a l’autovia B24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14483/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– A quina hora van rebre la comunicació de l’accident 
els Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’hora en què els serveis d’emergèn
cies mèdiques van rebre la comunicació de 
l’accident d’una agent dels Mossos d’Es
quadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-14484/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– A quina hora van rebre la comunicació de l’accident 
els Serveis d’Emergències Mèdiques?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’hora en què la policia local de Palle
jà (Baix Llobregat) va rebre la comunicació 
de l’accident d’una agent dels Mossos d’Es
quadra atropellada a l’autovia B24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-14485/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– A quina hora van rebre la comunicació de l’accident 
la Policia Local de Pallejà?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reclamacions de la família i les ac
tuacions del Departament d’Interior amb re
lació a l’accident d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra atropellada a l’autovia B24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-14486/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, 

– La família es va adreçar per escrit al Conseller o al-
tres comandaments del Cos?

– En quina data?

– Què és sol·licitava?

– La família va demanar que posessin a disposició de 
la justícia al presumpte responsable de l’accident per la 
por que abandonés el país?

– Quines actuacions van fer?

– El presumpte responsable va abandonar Espanya?
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– En quina data?

– Actualment es troba imputat?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els controls de les emissions de fums 
de Pet Food, a la Ribera d’Ondara (Segarra)
Tram. 314-14487/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 75456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

El passat 3 de juny una inspecció del Servei de Proe-
tecció de la Natura (Seprona) a la factoria de l’empreo-
sa Pet Food de Ribera d’Ondara (la Segarra) i dedicad-
da al tractament de subproductes carnis. La inspecció 
va acabar amb un guàrdia civil i tres operaris de l’em-
presa intoxicats (un dels operaris de forma greu) a l’in-
halar gasos tòxics després d’obrir un dipòsit ple de res-
tes d’animals en descomposició.

– Quins controls porta a terme la Generalitat en re-
lació a les emissions de fums de de l’empresa Pet 
Food de Ribera d’Ondara (la Segarra)?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les irregularitats en el tractament de 
residus animals de Pet Food, a la Ribera 
d’Ondara (Segarra)
Tram. 314-14488/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 75457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

El passat 3 de juny una inspecció del Servei de Proe-
tecció de la Natura (Seprona) a la factoria de l’empreo-
sa Pet Food de Ribera d’Ondara (la Segarra) i dedicad-
da al tractament de subproductes carnis. La inspecció 
va acabar amb un guàrdia civil i tres operaris de l’em-
presa intoxicats (un dels operaris de forma greu) a l’in-
halar gasos tòxics després d’obrir un dipòsit ple de res-
tes d’animals en descomposició.

– Té constància la Generalitat d’hipotètiques irregula-
ritats en el tractament de residus animals per part de 
l’empresa Pet Food de Ribera d’Ondara (la Segarra)?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recepció d’alguna denúncia per ir
regularitats en les activitats de Pet Food, a 
la Ribera d’Ondara (Segarra)
Tram. 314-14489/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 75458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_d%27Ondara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_d%27Ondara
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

El passat 3 de juny una inspecció del Servei de Proe-
tecció de la Natura (Seprona) a la factoria de l’empreo-
sa Pet Food de Ribera d’Ondara (la Segarra) i dedicad-
da al tractament de subproductes carnis. La inspecció 
va acabar amb un guàrdia civil i tres operaris de l’em-
presa intoxicats (un dels operaris de forma greu) a l’in-
halar gasos tòxics després d’obrir un dipòsit ple de res-
tes d’animals en descomposició.

– Ha rebut el Govern de la Generalitat alguna denun-
cia per irregularitats en les activitats de l’empresa Pet 
Food de Ribera d’Ondara (la Segarra)?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació que té amb relació a l’in
cident produït per la inspecció del Seprona 
a Pet Food, de la Ribera d’Ondara (Segarra)
Tram. 314-14490/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 75459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

El passat 3 de juny una inspecció del Servei de Proe-
tecció de la Natura (Seprona) a la factoria de l’empreo-
sa Pet Food de Ribera d’Ondara (la Segarra) i dedicad-
da al tractament de subproductes carnis. La inspecció 
va acabar amb un guàrdia civil i tres operaris de l’em-
presa intoxicats (un dels operaris de forma greu) a l’in-
halar gasos tòxics després d’obrir un dipòsit ple de res-
tes d’animals en descomposició.

– Quina informació té el govern respecte l’incident 
produït per la inspecció del Seprona a la factoria de 
l’empresa Pet Food de Ribera d’Ondara (la Segarra)?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acampada de la Plataforma d’Afec
tats per la Hipoteca d’Osona davant l’oficina 
del BBVA de Manlleu i la situació de cinc fa
mílies afectades per contractes hipotecaris 
abusius
Tram. 314-14491/10

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada, Salvador Milà i Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

En relació a l’acampada de la PAH –Plataforma Afec-
tats Hipoteca– d’Osona davant l’oficina del BBVA a 
Manlleu en protesta davant la manca de resposta a 
cinc famílies afectades que demanden una solució 
digna davant els contractes hipotecaris abusius amb 
aquesta entitat, interessa conèixer a aquests diputats: 

– Té coneixement el Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la situació d’aquestes cinc famílies?

– S’ha interessat el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat per la situació d’aquestes cinc famílies?

– Respecte la pregunta anterior, en cas afirmatiu, qui-
nes gestions ha portat a terme i amb quins resultats?, 
en cas negatiu, quins són els motius?

– Posarà a disposició d’aquestes famílies un servei de 
medicació per tal que aquesta entitat valori les soluci-
ons proposades per part dels afectats?

– En cas que no s obtingui un acord que permeti recu-
perar el seu habitatge a les famílies afectades, pensa el 
govern oferir-los un habitatge social públic?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Laura Massana Mas Salvador Milà i Solsona
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_d%27Ondara
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_d%27Ondara
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instruccions donades als serveis 
territorials del Departament d’Ensenyament 
amb relació a la gestió directa del servei de 
menjador escolar
Tram. 314-14492/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari, sobre gestió de menjadors escolars: 

1) Està el Departament d’Ensenyament donant instruc-
cions als diferents Serveis Territorials per a què no es 
promoguin als centres educatius menjadors escolars la 
gestió directa per part de les escoles o de les AMPA?

2) Té coneixement el govern de comunitats educatives 
que hagin demanat la gestió directa del menjador es-
colar del seu centre i hagi estat denegada per part d’al-
gun Servei Territorial? Quines? Per quins motius?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de l’associació de mares 
i pares de l’Escola Mar Nova, de Premià de 
Mar (Maresme), de fer la gestió directa del 
menjador escolar
Tram. 314-14493/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari, sobre el menjador escolar de l’Escola Mar Nova 
de Premià de Mar.

1) Té coneixement el govern de que l’AMPA de l’esco-
la Mar Nova de Premià de Mar ha sol·licitat la gestió 
directa del menjador escolar del centre i ha estat de-
negat per part dels Serveis Territorials del Maresme - 
Vallès Oriental?

2) Quins són els motius d’aquesta denegació?

3) Pensa el Govern garantir el dret a decidir de les fa-
mílies de l’escola Mar Nova a escollir la gestió del 
menjador escolar del seu centre? De quina manera?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del Decret 160/1996, 
relatiu al servei escolar de menjador, en el 
cas de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar 
(Maresme)
Tram. 314-14494/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Pensa el Govern que, en el cas de l’escola Mar Nova 
de Premià de Mar, s’està donant compliment del De-
cret 160/1996 que estipula que són els Consells Esco-
lars dels centres els que aproven i proposen la modalitat 
del menjador?

2) Què pensa fer el Govern per a donar compliment 
d’aquest Decret?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la norenovació del Conveni d’adhesió 
al Servei Educatiu i Social de Menjador dels 
Centres Escolars de la Comarca del Mares
me per part de l’Escola Mar Nova, de Premià 
de Mar (Maresme)
Tram. 314-14495/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Té coneixement el Govern que la direcció de l’Esco-
la Mar Nova de Premià de Mar va adreçar per escrit al 
gerent del Consell Comarcal del Maresme una comu-
nicació de no renovació del ‘Conveni d’adhesió al Ser-
vei Educatiu i Social de menjador dels centres escolars 
de la Comarca del Maresme’?

2) Quins són els motius pels quals no ha estat accepta-
da aquesta renúncia a l’adhesió del conveni?

3) Té coneixement el govern del Conveni de Col-
laboració entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el departament d’Ensenyament 
i el Consell Comarcal del Maresme, relatiu a la delega-
ció de competències quant a la gestió del servei esco-
lar de transport, del servei escolar de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament?

4) En l’annex de relació de Centres on el Consell Co-
marcal del Maresme assumeix la competència en la 
gestió del servei escolar de menjador apareix l’Escola 
Mar Nova sense el consentiment de la comunitat edu-
cativa de l’escola. Quins són els motius? Creu el De-
partament que es vulneren els drets de les famílies a 
triar el model de gestió i el model de menjador esco-
lar? Té el Departament el vistiplau de la direcció del 
centre?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius de la unificació dels ser
veis de cuina de l’Hospital Doctor Trueta, de 
Girona, i l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 314-14496/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Crup 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) Quins són els objectius de la unificació dels ser-
veis de cuina de l’Hospital Josep Trueta (Girona) i de 
l’Hospital de Santa Caterina (Salt) en el marc del pro-
jecte CIM (Créixer, Innovar i Millorar en Salut)?

2) Quin cost tindrà aquesta unificació?

3) Quin era el pressupost del servei de cuina per l’any 
2013 i 2014?

4) En que considera el govern de la Generalitat que pot 
millorar la unificació dels serveis de cuina a la ciuta-
dania?

5) Considera el govern de la Generalitat que aquesta 
unificació pot afectar a les actuals plantilles dels ser-
veis de cuina i les seves condicions laborals?

6) Quina informació han rebut els treballador i treba-
lladores de la unificació dels serveis de cuina?

7) A través de quin canal han estat informats els treba-
lladors i treballadores del laboratori, i els seus repre-
sentants, de la unificació?

8) Com participen i s’estan implicant els treballadors i 
treballadores, i els seus representants, en el trasllat del 
laboratori?

9) Quina és la implicació real dels treballadors i tre-
balladores del laboratori, i dels seus representats, en 
el trasllat?

Palau del Parlament, 24 de juliol 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 objectius del trasllat de l’àrea materno
infantil de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, 
a l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 314-14497/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75522 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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) Quins són els objectius del possible trasllat de l’Àrea 
Maternoinfantil des de l’Hospital Josep Trueta (Giro-
na) a l’Hospital de Santa Caterina (Salt) en el marc del 
projecte CIM (Créixer, Innovar i Millorar en Salut)?

2) Quin cost tindria aquest trasllat?

3) Quin era el pressupost de l’Àrea Maternoinfantil per 
l’any 2013 i 2014?

4) En que considera el govern de la Generalitat que pot 
millorar el trasllat a la ciutadania?

5) Considera el govern de la Generalitat que aquest 
trasllat pot afectar a les actuals plantilles de personal 
de l’Àrea Maternoinfantil i en les seves condicions la-
borals?

6) Quina informació han rebut els treballador i treba-
lladores del possible trasllat?

7) A través de quin canal han estat informats els treba-
lladors i treballadores de l’Àrea Maternoinfantil, i els 
seus representants, del possible trasllat?

8) Com participen i s’estan implicant els treballadors 
i treballadores, i els seus representants, en el possible 
trasllat?

9) Quina és la implicació real dels treballadors i treba-
lladores de l’Àrea Maternoinfantil, i dels seus repre-
sentats, en el trasllat?

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius de la reorganització de 
la secció de cirurgia pediàtrica de l’Hospital 
Doctor Trueta, de Girona
Tram. 314-14498/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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) Quins són els objectius de la reorganització de la 
secció de cirurgia pediàtrica de l’Hospital Josep Tru-
eta (Girona) a l’Hospital Vall Hebron (Barcelona) en 
el marc del projecte CIM (Créixer, Innovar i Millorar 
en Salut)?

2) Quin cost ha tingut aquesta reorganització?

3) Quin era el pressupost de la secció per l’any 2013 i 
2014?

4) En que considera el govern de la Generalitat que 
pot millorar el servei a la ciutadania aquesta reorga-
nització?

5) Considera el govern de la Generalitat que aquesta 
reorganització pot afectar a l’actual plantilla del labo-
ratori i les seves condicions laborals?

6) Quina informació han rebut els treballador i treba-
lladores de la reorganització?

7) A través de quin canal han estat informats els treba-
lladors i treballadores de la secció, i els seus represen-
tants, de la reorganització?

8) Com participen i s’estan implicant els treballadors 
i treballadores, i els seus representants, en la reorga-
nització?

9) Quina és la implicació real dels treballadors i tre-
balladores de la secció, i dels seus representats, en la 
reorganització?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

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



5 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 380

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius del trasllat del laborato
ri de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, al 
Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
Tram. 314-14499/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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: 

Sobre la implicació dels treballadors i treballadores de 
l’Hospital Josep Trueta (Girona) de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) en la implantació del projecte CIMS (Créi-
xer, Innovar i Millorar en Salut)

1) Com han estat informats els representants dels tre-
balladors i treballadores de l’Hospital Josep Trueta de 
la missió i objectius del projecte CIMS (Créixer, Inno-
var i Millorar en Salut)?

2) Com estan sent informats els treballadors i treballa-
dores afectats dels canvis, de les modificacions o dels 
fets propis del projecte CIMS que s’estan produint en 
l’estructura de serveis de l’Hospital Josep Trueta i en el  
seu funcionament?

3) Quina implicació real estan tenint en aquest mo-
ment els treballadors i treballadores, i els seus repre-
sentants, en aquests canvis, en aquestes modificacions 
i en aquests fets?

4) Quina és la periodicitat, l’organització i el funciona-
ment de les trobades entre la gerència única del projec-
te CIMS i els representants dels treballadors i treballa-
dores de l’Hospital Josep Trueta?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius del canvi de programa 
informàtic que facilita la comunicació entre 
l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, l’Hospi
tal de Santa Caterina, de Salt, i altres cen
tres
Tram. 314-14500/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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) Quins són els objectius del canvi de programa in-
formàtic que facilita la comunicació entre l’Hospi-
tal Josep Trueta (Girona), l’Hospital de Santa Cateri-
na (Salt) i altres centres en el marc del projecte CIM 
(Créixer, Innovar i Millorar en Salut)?

2) Durant el canvi, i la possible participació d’empre-
ses privades en el procés, s’ha vetllat adequadament 
per la seguretat de les dades confidencials de salut que 
formen part del programa informàtic?

3) Quin cost ha tingut aquest canvi de programa in-
formàtic?

4) En que considera el Govern de la Generalitat que 
pot millorar el servei a la ciutadania aquest canvi?

5) Quina informació han rebut els treballador i treba-
lladores del canvi de programa informàtic?

6) A través de quin canal han estat informats els tre-
balladors i treballadores, i els seus representants, 
d’aquest canvi de programa informàtic?

7) Com participen i s’estan implicant els treballadors i 
treballadores, i els seus representants, en aquest canvi 
de programa informàtic?

8) Quina és la implicació real dels treballadors i tre-
balladores del laboratori, i dels seus representats, en el 
canvi de programa informàtic?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014

Marc Vida i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius de la gestió de l’atenció 
primària de l’Institut d’Assistència Sanitària 
per part de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-14501/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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) Quins són els objectius de la gestió de l’Atenció Pri-
mària de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) per 
part l’Institut Català de la Salut (ICS) en el marc del 
projecte CIM (Créixer, Innovar i Millorar en Salut)?

2) Quin cost ha tingut aquest trasllat de la gestió?

3) Quin era el pressupost de l’Atenció Primària de 
l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) per l’any 2013 
i 2014?

4) En que considera el govern de la Generalitat que 
pot millorar el servei a la ciutadania aquest trasllat de 
la gestió?

5) Considera el govern de la Generalitat que aquest 
trasllat de la gestió pot afectar a l’actual plantilla de 
l’Atenció Primària de l’Institut d’Assistència Sanitària 
(IAS) i les seves condicions laborals?

6) Quina informació han rebut els treballador i treba-
lladores del trasllat de la gestió?

7) A través de quin canal han estat informats els treba-
lladors i treballadores del laboratori, i els seus repre-
sentants, del trasllat de la gestió?

8) Com participen i s’estan implicant els treballado.rs 
i treballadores, i els seus representants, en el trasllat 
de la gestió?

9) Quina és la implicació real dels treballadors i tre-
balladores de l’Atenció Primària de l’Institut d’Assis-
tència Sanitària (IAS), i dels seus representats, en el 
trasllat de la gestió?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció dels serveis de revisió me
dicoesportiva entre els treballadors de l’Ins
titut d’Assistència Sanitària i l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-14502/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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: 

Fons sindicals del projecte CIMS han denunciat que es 
promocionen els serveis de revisió medicoesportives i 
consultes de Fisiologia Esportiva de la Unitat de Medi-
cina per un preu de 30 euros des de la Unitat de Medici-
na de l’Esport de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) 
entre els treballadors i les treballadores del propi Insti-
tut d’Assistència Sanitària (IAS) i de l’Institut Català de 
la Salut, i en el marc del projecte CIMS (Créixer, Inno-
var i Millorar en Salut) de Girona.

1) Té coneixement el Departament d’aquesta situació?

2) Considera correcte el Departament que des d’un 
projecte públic es faci la promoció d’uns serveis pri-
vats entre els seus treballadors i treballadores?

3) Quines mesures pensa prendre el Departament?

Palau del Parlament, 24 de juliol 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’estructura de càrrecs del projecte 
Créixer, Innovar i Millorar en Salut de Girona
Tram. 314-14503/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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. Quina és l’estructura de càrrecs amb la categoria 
d’ad junts i/o de coordinadors del projecte CIMS (Créi-
xer, Innovar i Millorar en Salut) de Girona per l’any 
2013 i quina és l’estructura per l’any 2014?

2. Quina va ser la relació salarial de cadascú d’aquests 
càrrecs del projecte CIMS durant l’any 2013?

3. Quina va ser la relació salarial de cadascú d’aquests 
càrrecs del projecte CIMS durant l’any 2014?

4. A l’any 2013, quina va ser la funció i les responsabi-
litats d’aquests càrrecs del projecte CIMS?

5. A l’any 2014, quina és l’actual funció i les actuals 
responsabilitats d’aquests càrrecs del projecte CIMS?

6. Quin va ser el percentatge del total dels salaris d’a-
quests càrrecs respecte al total del pressupost del pro-
jecte CIMS de l’any 2013?

7. Quin va ser el percentatge del total dels salaris d’a-
quests càrrecs respecte al total del pressupost del pro-
jecte CIMS de l’any 2014?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la implicació dels treballadors de 
l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, en la im
plantació del projecte Créixer, Innovar i Mi
llorar en Salut
Tram. 314-14504/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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: 

Sobre la implicació dels treballadors i treballadores 
de l’Hospital Josep Trueta (Girona) de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) en la implantació del projecte CIMS 
(Créixer, Innovar i Millorar en Salut)

1) Com han estat informats els representants dels tre-
balladors i treballadores de l’Hospital Josep Trueta de 
la missió i objectius del projecte CIMS (Créixer, Inno-
var i Millorar en Salut)?

2) Com estan sent informats els treballadors i treballa-
dores afectats dels canvis, de les modificacions o dels 
fets propis del projecte CIMS que s’estan produint en 
l’estructura de serveis de l’Hospital Josep Trueta i en 
el seu funcionament?

3) Quina implicació real estan tenint en aquest mo-
ment els treballadors i treballadores, i els seus repre-
sentants, en aquests canvis, en aquestes modificacions 
i en aquests fets?

4) Quina és la periodicitat, l’organització i el funciona-
ment de les trobades entre la gerència única del projec-
te CIMS i els representants dels treballadors i treballa-
dores de l’Hospital Josep Trueta?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la implicació dels treballadors de 
l’Hospital de Santa Caterina, de Salt, en la 
implantació del projecte Créixer, Innovar i 
Millorar en Salut
Tram. 314-14505/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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: 

sobre la implicació dels treballadors i treballadores de 
l’Hospital de Santa Caterina (Salt) de l’Institut d’Assis-
tència Sanitària (IAS) en la implantació del projecte 
CIMS (Créixer, Innovar i Millorar en Salut)

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

1) Com han estat informats els representants dels tre-
balladors i treballadores de l’Hospital de Santa Cateri-
na de la missió i objectius del projecte CIMS (Créixer, 
Innovar i Millorar en Salut)?

2) Com estan sent informats els treballadors i treballa-
dores afectats dels canvis, de les modificacions o dels 
fets propis del projecte CIMS que s’estan produint en 
l’estructura de serveis de l’Hospital de Santa Caterina 
i en el seu funcionament?

3) Quina implicació real estan tenint en aquest mo-
ment els treballadors i treballadores, i els seus repre-
sentants, en aquests canvis, en aquestes modificacions 
i en aquests fets?

4) Quina és la periodicitat, l’organització i el funciona-
ment de les trobades entre la gerència única del projec-
te CIMS i els representants dels treballadors i treballa-
dores de l’Hospital de Santa Caterina?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades pel Consell 
General de l’Esport del 2012 ençà
Tram. 314-14506/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

–Quines subvencions han estat aprovades i/o adjudica-
des pel Consell General de l’Esport des de l’1 de gener 
de 2012 fins al 24 de juliol de 2014? Desglossar per 
entitats, import i any.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions del Consell General 
de l’Esport liquidades el 2014
Tram. 314-14507/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

–Quines subvencions del Consell General de l’Esport 
han estat liquidades aquest any? Desglossar import, 
entitat i any.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions del Consell General 
de l’Esport pendents de liquidar
Tram. 314-14508/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

–Quines subvencions del Consell General de l’Esport 
estan pendents de liquidació? Desglossar per import, 
entitat i any.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de subvenció adreça
des al Consell General de l’Esport pendents 
d’adjudicació
Tram. 314-14509/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

–Quines i quantes sol·licituds de subvenció registrades 
al Consell General de l’Esport estan pendents d’adju-
dicació? Desglossar per import i entitat esportiva.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis relatius a l’esport fets per 
la Generalitat
Tram. 314-14510/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants estudis ha fet la Generalitat de Catalunya so-
bre l’esport? Desglossar per estudi, indicar el seu cost 
individual i a quina partida pressupostària han estat 
carregats.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost mitjà d’una operació de cata
ractes a l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-14511/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75545 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost mig per l’administració d’una opera-
ció de cataractes a l’Hospital de Viladecans?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC



5 d’agost de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 380

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost mitjà d’una operació de cata
ractes derivada a l’Hospital de Sant Boi
Tram. 314-14512/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost mig per l’administració d’una ope-
ració de cataractes derivada a l’Hospital de Sant Boi?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’estudi «Impacte econòmic 
de la independència de Catalunya en l’es
port del país»
Tram. 314-14513/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost econòmic per la Generalitat de 
l’estudi «Impacte econòmic de la independència de Ca-
talunya en l’esport del país»?

– A quina partida pressupostària ha estat assignat?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació econòmica amb la Platafor
ma Pro Seleccions Esportives Catalanes
Tram. 314-14514/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75548 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la relació econòmica que hi ha entre la Ge-
neralitat i la Plataforma Pro Seleccions Esportives Ca-
talanes?

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la noconsideració dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya com a servei 
essencial
Tram. 314-14515/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 75549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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: 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en enda-
vant FGC) ofereix un servei ferroviari de passatgers 
d’interès general i essencial per a la comunitat i per 
contra la seva plantilla disminueix any darrera any. 
Aquesta reducció de plantilla es contradiu amb la con-
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sideració de servei essencial que ha de rebre FGC, tal 
i com recull la llei ferroviària Catalana 4/2006 en la 
seva Disposició addicional segona.

1) Quin és el motiu pel qual no se li esta aplicant als 
FGC la consideració «de servei essencial» quan així 
ho reconeix la disposició addicional segona de la Llei 
Ferroviària 4/2006 li atorga?

2) Quins son els plans de privatització de FGC, o d’al-
gunes àrees dels FGC, pels propers anys per part de la 
seva direcció o de la Conselleria de Territori i Soste-
nibilitat?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació dels professionals nutrici
onistes per part del Departament de Salut i 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
Tram. 314-14516/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina avaluació fa el Departament de Salut i l’Agèn-
cia de Qualitat i Avaluació Sanitàries en relació als 
professionals nutricionistes a l’atenció primària, a Ca-
talunya i en relació a d’altres models a nivell interna-
cional?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del cost de les bombes d’in
sulina i els sensors d’insulina del 2003 ençà
Tram. 314-14517/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75564 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del cost unitari i total de les 
bombes d’insulina i dels sensors d’insulina a Catalu-
nya en el període 2003-2014?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta per a les gestants i els 
nens amb relació als contaminants ambien
tals en la línia de la proposta del Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambiental
Tram. 314-14518/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina proposta fa el Departament de Salut per 
la cohort de gestants i nens pel que fa als contami-
nants ambientals de tot tipus en la línia de la propos-
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ta del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 
(CREAL)?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu i Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la xarxa de dispositius de vigilància 
epidemiològica de la contaminació atmos
fèrica
Tram. 314-14519/10

Formulació

Reg. 75567 / Admissió a tràmit: Núria Segú 

Ferré, juntament amb dos altres diputats 

del Grup Parlamentari Socialista

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la xarxa de dispositius de vigilància epi-
demiològica de la contaminació atmosfèrica a Cata-
lunya l’any en curs i quina és la previsió pel període 
2015-2020?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu i Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió pel que fa a les àrees d’at
mosfera protegida
Tram. 314-14520/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 75568 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-

tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la previsió del Govern en relació a les àrees 
d’atmosfera protegida?

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré, Jordi Terrades i Santacreu i Marina 
Geli i Fàbrega, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del Consell de la Policia 
el 2014
Tram. 314-14521/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes reunions del Consell de la Policia s’han pro-
duït en el 2014 i en quines dates?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’excedències voluntàries 
d’agents dels Mossos d’Esquadra per tras
llat a policies locals el 2014
Tram. 314-14522/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75584 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’excedències voluntàries d’a-
gents Mossos d’Esquadra per trasllat a policies locals 
en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’excedències voluntàries 
d’agents dels Mossos d’Esquadra per inte
rès particular el 2014
Tram. 314-14523/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75585 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’excedències voluntàries d’agents 
Mossos d’Esquadra per interès particular en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients sancionadors 
per l’oferiment de serveis sexuals a les car
reteres el 2013
Tram. 314-14524/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin és el nombre d’expedients sancionadors inici-
ats per oferir serveis sexuals en les carreteres catala-
nes durant 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients sancionadors 
per l’oferiment de serveis sexuals a les car
reteres el 2014
Tram. 314-14525/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin és el nombre d’expedients sancionadors inici-
ats per oferir serveis sexuals en les carreteres catala-
nes durant 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per l’oferiment 
de serveis sexuals a les carreteres cobrades 
el 2012
Tram. 314-14526/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quantes sancions efectivament s’han cobrat en 2012 
i el seu import per oferir serveis sexuals en les carre-
teres catalanes?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per l’oferiment 
de serveis sexuals a les carreteres cobrades 
el 2013
Tram. 314-14527/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quantes sancions efectivament s’han cobrat en 2013 
i el seu import per oferir serveis sexuals en les carre-
teres catalanes?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per l’oferiment 
de serveis sexuals a les carreteres cobrades 
el 2014
Tram. 314-14528/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75590 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes sancions efectivament s’han cobrat en 2014 
i el seu import per oferir serveis sexuals en les carre-
teres catalanes?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre de denúncies amb relació a la 
prostitució i el tràfic d’éssers humans el 2014
Tram. 314-14529/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de denúncies en relació a la pros-
titució i tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explota-
ció sexual en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la periodicitat amb què s’ha indemnit
zat els agents dels Mossos d’Esquadra per 
raó de servei el 2013
Tram. 314-14530/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En quina periodicitat s’han abonat als agents dels Mos-
sos d’Esquadra de les indemnitzacions per raó de ser-
vei (desplaçament i pernoctació) a Catalunya des de la  
seva generació en 2013?

– A partir de quina data estan pendents de liquidar?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la periodicitat amb què s’ha indemnit
zat els agents dels Mossos d’Esquadra per 
raó de servei el 2014
Tram. 314-14531/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En quina periodicitat s’han abonat als agents dels 
Mossos d’Esquadra de les indemnitzacions per raó de 

servei (desplaçament i pernoctació) a Catalunya des de 
la seva generació en 2014?

– A partir de quina data estan pendents de liquidar?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya, a Bar
celona, el 2014
Tram. 314-14532/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de denuncies presentades Oficina 
Atenció Ciutadana dels Mossos a Plaça de Catalunya 
de Barcelona en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
per robatoris i furts al Metro de Barcelona, 
els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu
nya i els tramvies metropolitans el 2012
Tram. 314-14533/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de denúncies que es van presentar 
per robatoris-furs en el Metro de Barcelona, en els Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya i en els Tram-
vies Metropolitans en 2012?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
per robatoris i furts al Metro de Barcelona, 
els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu
nya i els tramvies metropolitans el 2014
Tram. 314-14534/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de denúncies que es van presen-
tar per robatoris-furs en el Metro de Barcelona, en els 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i en els 
Tram vies Metropolitans en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en
tre els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional 
de Policia a Barcelona el 2012
Tram. 314-14535/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’operacions conjuntes dels 
Mossos d’Esquadra amb el Cos Nacional de Policia, 
en la ciutat de Barcelona, en el 2012?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en
tre els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional 
de Policia a Barcelona el 2014
Tram. 314-14536/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’operacions conjuntes dels 
Mossos d’Esquadra amb el Cos Nacional de Policia, 
en la ciutat de Barcelona, en el 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en
tre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Ur
bana de Barcelona el 2012
Tram. 314-14537/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75600 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’operacions conjuntes dels 
Mossos d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana de Barce-
lona, en la ciutat de Barcelona, en el 2012?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en
tre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Ur
bana de Barcelona el 2014
Tram. 314-14538/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75601 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’operacions conjuntes dels 
Mossos d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana de Barce-
lona, en la ciutat de Barcelona, en el 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per infracció 
de la velocitat variable el 2013
Tram. 314-14539/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75602 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sancions per infracció de la ve-
locitat variable en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per infracció 
de la velocitat variable el 2014
Tram. 314-14540/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sancions per infracció de la ve-
locitat variable en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions imposades pel 
Servei Català de Trànsit per excés de veloci
tat a les rondes de Barcelona el 2014
Tram. 314-14541/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre sancions imposades per SCT du-
rant 2014 per infraccions excés de velocitat a les ron-
des de Barcelona que fixa el Decret 152/2007?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions imposades pel 
Servei Català de Trànsit per excés de veloci
tat a les rondes de Barcelona el 2012
Tram. 314-14542/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75605 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre sancions imposades per SCT du-
rant 2012 per infraccions excés de velocitat a les ron-
des de Barcelona que fixa el Decret 152/2007?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per excés de 
velocitat a les carreteres el 2013
Tram. 314-14543/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75606 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre sancions per infracció d’excés de 
velocitat a carreteres catalanes en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per excés de 
velocitat a les carreteres el 2014
Tram. 314-14544/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75607 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre sancions per infracció d’excés de 
velocitat a carreteres catalanes en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars mòbils dels Mos
sos d’Esquadra el 2012
Tram. 314-14545/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75608 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin era el nombre de radar mòbils que disposaven 
els Mossos d’Esquadra en 2012?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars mòbils dels Mos
sos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14546/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75609 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin era el nombre de radars mòbils que disposaven 
els Mossos d’Esquadra en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars mòbils dels Mos
sos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14547/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin era el nombre de radars mòbils que disposen 
els Mossos d’Esquadra en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars fixos dels Mos
sos d’Esquadra el 2012
Tram. 314-14548/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin era el nombre de radars fixos que disposaven 
els Mossos d’Esquadra en 2012?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars fixos dels Mos
sos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14549/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin era el nombre de radars fixos que disposaven 
els Mossos d’Esquadra en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars fixos dels Mos
sos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14550/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin era el nombre de radars fixos que disposen els 
Mossos d’Esquadra en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions captades mit
jançant els radars mòbils que va tramitar el 
Servei Català de Trànsit el 2013
Tram. 314-14551/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes infraccions a través de radars mòbils va tra-
mitar el Servei Català de Trànsit en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions captades mit
jançant els radars mòbils que va tramitar el 
Servei Català de Trànsit el 2014
Tram. 314-14552/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes infraccions a través de radars mòbils va tra-
mitar el Servei Català de Trànsit en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions captades mit
jançant els radars fixos que va tramitar el 
Servei Català de Trànsit el 2013
Tram. 314-14553/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes infraccions a través de radars fixos va tra-
mitar el Servei Català de Trànsit en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions captades mit
jançant els radars fixos que va tramitar el 
Servei Català de Trànsit el 2014
Tram. 314-14554/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75617 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quantes infraccions a través de radars fixos va tra-
mitar el Servei Català de Trànsit en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per infraccions 
comeses a les carreteres el 2013
Tram. 314-14555/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin és el nombre de sancions per infraccions co-
meses a carreteres catalanes en 2013?

– Quantes han esdevingut fermes?

– Quin import s’ha recaptat?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per infraccions 
comeses a les carreteres el 2014
Tram. 314-14556/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin és el nombre de sancions per infraccions co-
meses a carreteres catalanes en 2014?

– Quantes han esdevingut fermes?

– Quin import s’ha recaptat?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre els punts de la xarxa viària en què s’im
posen més sancions per excés de velocitat el 
2014
Tram. 314-14557/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin són els punts de la xarxa viària en que es re-
gistra major nombre de sancions per excés de velocitat 
en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de càmeres instal·lades 
en comissaries dels Mossos d’Esquadra el 
2013
Tram. 314-14558/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes càmeres hi ha instal·lades en comissaries dels 
Mossos d’Esquadra en 2013, indicant les que són de se-
guretat perimetral i de seguretat interior d’edificis?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre de càmeres instal·lades en co
missaries dels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14559/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes càmeres hi ha instal·lades en comissaries dels 
Mossos d’Esquadra en 2014, indicant les que són de se-
guretat perimetral i de seguretat interior d’edificis?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els uniformes dels Mossos d’Esqua
dra
Tram. 314-14560/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les previsions del Departament d’Interior 
envers la uniformitat dels Mossos d’Esquadra?

– Quines noves peces s’han incorporat en 2013?

– I en 2014?

– Quines són les conclusions del període de prova de 
les peces escollides realitzat per la Comissió de Ves-
tuari?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les detencions fetes pels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona el 2014
Tram. 314-14561/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de detencions dels Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona en 2014 indicant 
nacionalitat espanyola i estrangera, menors i majors 
d’edat?

– Quantes relacionades amb delictes de trànsit? I 
quantes per delictes contra el patrimoni?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de les sentències amb rela
ció als recursos contenciosos administratius 
presentats amb motiu de les qualificacions 
del Curs de formació bàsica per a policies 
el 2013
Tram. 314-14562/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En els darrers deu anys, 60 alumnes han presentat 
recurs contenciós-administratiu contra la qualificació 
de no apte en el Curs de formació bàsica per a policies 
(mossos i locals) sobre un total de 872 alumnes suspe-
sos. En 2013, quantes sentències han estat favorables a 
l’Institut i quantes desfavorables? S’ha presentat algun 
recurs contenciós nou en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de les sentències amb rela
ció als recursos contenciosos administratius 
presentats amb motiu de les qualificacions 
del Curs de formació bàsica per a policies 
el 2014
Tram. 314-14563/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En els darrers deu anys, 60 alumnes han presentat 
recurs contenciós-administratiu contra la qualificació 
de no apte en el Curs de formació bàsica per a policies 
(mossos i locals) sobre un total de 872 alumnes suspe-
sos. En 2014, quantes sentències han estat favorables a 
l’Institut i quantes desfavorables? S’ha presentat algun 
recurs contenciós nou en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que van in
gressar en centres penitenciaris de Barce
lona el 2014
Tram. 314-14564/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones van ingressar en centres peniten-
ciaris a la ciutat de Barcelona en 2014?

– Quantes de nacionalitat espanyola?

– Quin és el nombre de persones internes als centres 
penitenciaris de Barcelona?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de tele
peatge en autopistes fora de Catalunya per 
part dels Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14565/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost de l’ús del Via-T fora de Catalunya 
per ús d’autopista per part dels Mossos d’Esquadra en 
2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de tele
peatge en autopistes fora de Catalunya per 
part dels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14566/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost de l’ús del Via-T fora de Catalunya per 
ús d’autopista per part dels Mossos d’Esquadra en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de tele
peatge en autopistes fora de Catalunya per 
part del Cos de Bombers el 2013
Tram. 314-14567/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost de l’ús del Via-T fora de Catalunya 
per ús d’autopista per part dels Bombers en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de tele
peatge en autopistes fora de Catalunya per 
part del Cos de Bombers el 2014
Tram. 314-14568/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost de l’ús del Via-T fora de Catalunya 
per ús d’autopista per part dels Bombers en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de te
lepeatge en aparcaments fora de Catalunya 
per part dels Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14569/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost de l’ús del Via-T fora de Catalunya per 
ús d’aparcament per part dels Mossos d’Esquadra en 
2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de te
lepeatge en aparcaments fora de Catalunya 
per part dels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14570/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost de l’ús del Via-T fora de Catalunya 
per ús d’aparcament per part dels Mossos d’Esquadra 
en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de te
lepeatge en aparcaments fora de Catalunya 
per part del Cos de Bombers el 2013
Tram. 314-14571/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost de l’ús del Via-T fora de Catalunya 
per ús d’aparcament per part dels Bombers en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de tele
peatge en aparcaments fora de Catalunya 
per part del Cos de Bombers el 2014
Tram. 314-14572/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost de l’ús del Via-T fora de Catalunya 
per ús d’aparcament per part dels Bombers en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de la Brigada Mò
bils dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14573/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’agents de la Brigada Mòbil?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de les àrees re
gionals de recursos operatius dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-14574/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’agents de les ARRO?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost d’adequar i posar en funciona
ment una plataforma de llançament d’aigua 
per part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14575/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el cost d’adequar i posar en funciona-
ment la plataforma d’aigua?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vegades en què els Mos
sos d’Esquadra van emprar pilotes de goma 
el 2013
Tram. 314-14576/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En quantes ocasions es van utilitzar pilotes de goma 
en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre de vegades en què els Mossos 
d’Esquadra van emprar el gas pebre el 2013
Tram. 314-14577/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En quantes ocasions es va utilitzar gas pebre en 
2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de vegades en què els 
Mossos d’Esquadra van emprar el gas pebre 
el 2014
Tram. 314-14578/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En quantes ocasions es va utilitzar gas pebre en 
2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de tres expedients del De
partament d’Interior
Tram. 314-14579/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el resultat dels expedients RP-35/2010, 
RP-36/2010 i RP-28/2011 del Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incoació de procediments adminis
tratius o penals de responsabilitat per ús de 
pilotes de goma per part dels Mossos d’Es
quadra del 2012 ençà
Tram. 314-14580/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– S’han incoat procediments administratius o penals 
de responsabilitat per ús de pilotes de goma en 2012, 
2013 i 2014, indicar referència, causa, import reclamat 
i estat del procediment?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es
quadra previst per al dispositiu de seguretat 
de l’11 de setembre de 2014
Tram. 314-14581/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el nombre d’agents que es preveu pel dispo-
sitiu del proper Onze de Setembre?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per sostrac
ció de dispositius mòbils el 2012
Tram. 314-14582/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de fets denunciats per sostracció 
de dispositius mòbils en 2012?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per sostrac
ció de dispositius mòbils el 2013
Tram. 314-14583/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de fets denunciats per sostracció 
de dispositius mòbils en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per sostrac
ció de dispositius mòbils el 2014
Tram. 314-14584/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de fets denunciats per sostracció 
de dispositius mòbils en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis registrats per 
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya el 
2013
Tram. 314-14585/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de suïcidis registrats per Institut 
de Medicina Legal de Catalunya en 2013?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis registrats per 
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya el 
2014
Tram. 314-14586/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de suïcidis registrats per Institut 
de Medicina Legal de Catalunya en 2014?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’iniciar un procediment de 
contractació per a la gestió del Centre d’Aten
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-14587/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75675 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Es preveu iniciar procediment de contractació per 
la gestió del Servei d’atenció i gestió de trucades d’ur-
gència 112?

– Si la resposta és afirmativa, en quins termes?

– S’ha prorrogat l’actual contracte i en quina data fineix?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es
quadra destinats a reforçar la seguretat dels 
municipis de la costa
Tram. 314-14588/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quants agents s’han destinat al reforç de la seguretat 
dels municipis de costa, indicant l’origen de les seves 
unitats i la regió policial de destí?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre el nom
bre de dirigents de Societat Civil Catalana 
entrevistats per mitjans de comunicació de 
la Corporació el 2014
Tram. 325-00081/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75679 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

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

– Quin és el nombre de dirigents de Societat Civil Ca-
talana entrevistats en els mitjans de la Corporació en 

2014 indicant data, mitja, durada, dirigent i tipus d’in-
tervenció?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre el nom
bre de vegades en què el president del grup 
municipal del Partit Popular a l’Ajuntament 
de Barcelona ha aparegut en mitjans de la 
Corporació el 2014
Tram. 325-00082/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 75680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.07.2014

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

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta per escrit.

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

– Quin és el nombre d’aparicions del Im. Sr. Alber-
to Fernández Díaz, president del Grup Municipal del 
Partit Popular a l’Ajuntament de Barcelona en els mit-
jans de la Corporació en 2014 indicant data, mitja, du-
rada, dirigent i tipus d’intervenció?

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la planificació de la cobertura dels actes de l’Onze de Setembre per Catalunya Ràdio
	Tram. 323-00095/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els resultats de Catalunya Ràdio en el darrer baròmetre de l’Estudi general de mitjans
	Tram. 323-00096/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el rendiment dels drets esportius
	Tram. 323-00097/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els continguts de la programació vinculats a l’àmbit de l’esport
	Tram. 323-00098/10
	Substanciació


	1.27.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’horari d’emissió de la programació infantil en anglès
	Tram. 325-00077/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el criteri per a fixar l’horari d’emissió de la programació infantil en anglès
	Tram. 325-00078/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el percentatge d’hores de programació infantil en anglès
	Tram. 325-00079/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’hores d’emissió de programació infantil en anglès
	Tram. 325-00080/10
	Resposta del president del Consell de Govern



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que van tardar els Mossos d’Esquadra a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent d’aquest cos policial el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01627/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que va tardar la policia local de Pallejà (Baix Llobregat) a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01628/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que va tardar la primera ambulància a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01629/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que va tardar la segona ambulància a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01630/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que es va tardar a localitzar el responsable de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 i a posar-lo a disposició judicial
	Tram. 311-01631/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reunió en un bar de Molins de Rei (Baix Llobregat) de mossos d’esquadra amb la família de l’agent d’aquest cos atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01632/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones que eren al lloc de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 a les quals es va prendre declaració
	Tram. 311-01633/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el passaport que van trobar al cotxe que va atropellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01634/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la constatació en l’atestat policial de la marca de pintura que es va trobar al costat dret de l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01635/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sabatilla que van trobar en el cotxe que va atropellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01636/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes que els familiars de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 van adreçar al Departament d’Interior amb relació a la investigació dels fets
	Tram. 311-01637/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que es va tardar a redactar l’atestat definitiu de les causes de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01638/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’electrocardiograma que es va fer a l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01639/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones a qui es van lliurar objectes personals de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01640/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sol·licitud de la família de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 perquè es redactés l’atestat de l’accident en castellà
	Tram. 311-01641/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el presumpte autor de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 no va ésser detingut
	Tram. 311-01642/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió per part del director general de la Policia de la investigació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01643/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atenció dels serveis mèdics i sanitaris a l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01644/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el lliurament de les restes de roba de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 a la seva família
	Tram. 311-01645/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps d’activació de l’ambulància avançada en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01646/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca d’informació a les ambulàncies de l’existència d’una víctima en estat molt greu en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01647/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la certificació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01648/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actitud inapropiada dels membres del Sistema d’Emergències Mèdiques que van atendre l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01649/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals fou un tècnic sanitari qui informà el coordinador tècnic sobre l’hospital on traslladaven l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01650/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inspecció ocular del vehicle causant de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01651/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones implicades en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01652/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals el director general de la Policia ha tardat onze mesos a incoar el procediment de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la germana de l’agent dels Moss
	Tram. 311-01653/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració del Síndic de Greuges amb relació a la primera queixa presentada per la família d’una agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01654/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració del Síndic de Greuges amb relació a la segona queixa presentada per la família d’una agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01655/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’hora en què els Mossos d’Esquadra van rebre la comunicació de l’accident d’una agent d’aquest cos de seguretat atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01656/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’hora en què els serveis d’emergències mèdiques van rebre la comunicació de l’accident d’una agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01657/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’hora en què la policia local de Pallejà (Baix Llobregat) va rebre la comunicació de l’accident d’una agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01658/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reclamacions de la família i les actuacions del Departament d’Interior amb relació a l’accident d’una agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01659/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del conseller d’Empresa i Ocupació del Decret de venda no sedentària
	Tram. 311-01660/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents destinats a reforçar la seguretat dels municipis de la costa
	Tram. 311-01661/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 311-01662/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 311-01663/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Blanes (Selva)
	Tram. 311-01664/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració del Partit Popular de Catalunya en un acte electoral a Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01665/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Sort (Pallars Sobirà)
	Tram. 311-01666/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 311-01667/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a l’Hospital de Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 311-01668/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Lleida (Segrià)
	Tram. 311-01669/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a l’Hotel Palace, de Barcelona
	Tram. 311-01670/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Blanes (Selva) el 23 de maig de 2014
	Tram. 311-01671/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una concentració en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Badalona (Barcelonès)
	Tram. 311-01672/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges socials de la Generalitat i el seu sector públic a Igualada (Anoia)
	Tram. 314-14186/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges socials de la Generalitat i el seu sector públic a l’Anoia
	Tram. 314-14187/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encàrrec a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques de tornar a valorar un pacient amb síndrome de sensibilitat química múltiple
	Tram. 314-14188/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de prospeccions sísmiques a la zona del golf del Lleó i del cap de Creus
	Tram. 314-14189/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes d’estalvi i ajustament pressupostari presentades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
	Tram. 314-14190/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la liquidació del pressupost del sector públic de salut del 2013
	Tram. 314-14191/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desviació pressupostària de l’Institut Català de la Salut del 2011 al 2013
	Tram. 314-14192/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses adherides a projectes de cooperació al desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14193/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de projectes de cooperació al desenvolupament duts a terme per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14194/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de cooperació al desenvolupament duts a terme per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14195/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de cooperació al desenvolupament impulsades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14196/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de cooperació al desenvolupament impulsades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14197/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió dels projectes validats per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14198/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions empresarials que han contactat amb organitzacions no governamentals per al desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14199/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que van tardar els Mossos d’Esquadra a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent d’aquest cos policial el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14200/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que va tardar la policia local de Pallejà (Baix Llobregat) a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14201/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que va tardar la primera ambulància a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14202/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que va tardar la segona ambulància a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14203/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es va tardar a localitzar el responsable de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 i a posar-lo a disposició judicial
	Tram. 314-14204/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió en un bar de Molins de Rei (Baix Llobregat) de mossos d’esquadra amb la família de l’agent d’aquest cos atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14205/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que eren al lloc de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 a les quals es va prendre declaració
	Tram. 314-14206/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el passaport que van trobar al cotxe que va atropellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14207/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constatació en l’atestat policial de la marca de pintura que es va trobar al costat dret de l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14208/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sabatilla que van trobar en el cotxe que va atropellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14209/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes que els familiars de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 van adreçar al Departament d’Interior amb relació a la investigació dels fets
	Tram. 314-14210/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es va tardar a redactar l’atestat definitiu de les causes de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14211/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat mèdica que té l’electrocardiograma que es va fer a l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14212/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones a qui es van lliurar objectes personals de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14213/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de la família de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 perquè es redactés l’atestat de l’accident en castellà
	Tram. 314-14214/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el presumpte autor de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 no va ésser detingut
	Tram. 314-14215/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió per part del director general de la Policia de la investigació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14216/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció dels serveis mèdics i sanitaris a l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14217/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lliurament de les restes de roba de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 a la seva família
	Tram. 314-14218/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’activació de l’ambulància avançada en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14219/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’informació a les ambulàncies de l’existència d’una víctima en estat molt greu en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14220/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certificació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14221/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actitud inapropiada dels membres del Sistema d’Emergències Mèdiques que van atendre l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14222/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals fou un tècnic sanitari qui informà el coordinador tècnic sobre l’hospital on traslladaven l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14223/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inspecció ocular del vehicle causant de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14224/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones implicades en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14225/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el director general de la Policia ha tardat onze mesos a incoar el procediment de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la germana de l’agent dels Mossos d’Esqua
	Tram. 314-14226/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mesura de racionalització de la despesa proposada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa al copagament pel fet de no assistir a cites programades o no recollir proves
	Tram. 314-14227/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats al santuari de la Mare de Déu de Queralt, de Berga
	Tram. 314-14479/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les repercussions del Tractat de lliure comerç i inversions entre els Estats Units d’Amèrica i la Unió Europea en la universalitat del sistema sanitari públic, les assegurances, la provisió privada i pública
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