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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les empreses de manteniment del sector elèctric sub-
contractades per Endesa
Tram. 310-00408/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les obres de perllongament de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Sabadell
Tram. 310-00409/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres xifres conegudes de la inversió estran-
gera
Tram. 310-00410/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els comisos de cànnabis als clubs cannàbics i a les 
plantacions il·legals
Tram. 310-00411/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les finances de la Generalitat i la situació econòmica
Tram. 310-00412/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els programes de cures pal·liatives
Tram. 310-00413/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a posicionar Catalunya com a terri-
tori intel·ligent de referència internacional
Tram. 310-00414/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de les propostes del document «Propostes 
i reflexions en matèria de transparència i regeneració demo-
cràtica»
Tram. 310-00416/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els sous i les remuneracions dels alts càrrecs
Tram. 310-00417/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els processos judicials per corrupció política i les cau-
ses en què la Generalitat surt perjudicada
Tram. 310-00418/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la violència contra les dones
Tram. 310-00419/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les compareixences en la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 317-00239/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les actuacions del Govern amb rela-
ció a la corrupció política i contra la pobresa
Tram. 317-00240/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el sentit de continuar la present le-
gislatura
Tram. 317-00241/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’exclusió d’una part dels catalans 
en la proposta de full de ruta que ha presentat
Tram. 317-00242/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la valoració de l’actitud de l’Estat 
respecte de Catalunya i com cal actuar-hi
Tram. 317-00243/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la predisposició a unir esforços per 
a redefinir la proposta de full de ruta cap a la independència
Tram. 317-00244/10
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els aspectes socials de la proposta 
de full de ruta cap a la independència
Tram. 317-00245/10
Substanciació p. 16

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les autoritzacions per a fer prospeccions d’hidro-
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carburs davant les costes de Girona i el Maresme concedi-
des a Capricorn Spain, SL
Tram. 311-00321/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació 
pel Govern i pels organismes, les empreses i les entitats que 
en depenen
Tram. 311-00349/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a evitar la deslocalització em-
presarial
Tram. 311-00350/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de canviar la normativa laboral per 
a facilitar l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació 
temporals a la Generalitat i als organismes, les empreses i 
les entitats que en depenen
Tram. 311-00361/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de canviar la normativa laboral per 
a facilitar l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació 
temporals a la Generalitat i als organismes, les empreses i 
les entitats que en depenen que solament afectin el personal 
laboral i interí
Tram. 311-00362/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de canviar la normativa laboral per 
a allargar el termini dels expedients de regulació d’ocupació 
sense que els afectats es beneficiïn de la prestació per de-
socupació
Tram. 311-00363/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a evitar la deslocalització en 
el sector industrial
Tram. 311-00364/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’afavoriment de la inversió industrial estrangera
Tram. 311-00389/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la cartera de projectes de noves inversions
Tram. 311-00390/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió econòmica i de generació de llocs de 
treball dels projectes de noves inversions
Tram. 311-00391/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els objectius de les oficines de promoció exterior 
de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana per al 2013
Tram. 311-00392/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els projectes d’inversions a Catalunya de les 
oficines de promoció exterior de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana
Tram. 311-00393/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la petició de permisos de prospecció per a l’extra-
cció d’urani de Minera del Río Alagón, SL, a l’alta Anoia i el 
Solsonès
Tram. 311-00443/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consulta als municipis afectats per la peti-
ció de permisos per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón, SL
Tram. 311-00444/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els tràmits fets amb relació a la petició de per-
misos de prospecció per a l’extracció d’urani de Minera del 
Río Alagón, SL
Tram. 311-00445/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència de dos jaciments d’urani a Calaf 
(Anoia) registrats en el cadastre miner a nom de Minera del 
Río Alagón, SL
Tram. 311-00446/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la presentació d’al·legacions a la petició de permi-
sos de prospecció per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón, SL, per part dels ajuntaments del municipis afectats
Tram. 311-00447/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el criteri per a resoldre la petició de permisos 
de prospecció per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón, SL, a l’alta Anoia i el Solsonès
Tram. 311-00448/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la necessitat de tornar a calcular la demanda 
d’energia elèctrica després de les noves mesures de regula-
ció fetes pel Govern de l’Estat
Tram. 311-00708/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els estudis relatius a la idoneïtat d’emplaçar un 
magatzem subterrani de gas a Balsareny (Bages)
Tram. 311-00844/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’encàrrec a l’Institut Geològic de Catalunya d’anà-
lisis sobre la idoneïtat d’emplaçar un magatzem subterrani 
de gas a Balsareny (Bages)
Tram. 311-00845/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’emmagatzematge de gas del Pla 
de l’energia i el canvi climàtic 2012-2020
Tram. 311-00846/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de pagar les nòmines i les pagues ex-
tres als inspectors de treball el 2014
Tram. 311-00950/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de rebre del Govern de l’Estat l’import 
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de les retribucions per a les nòmines i les pagues extres dels 
inspectors de treball
Tram. 311-00951/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la possible diferència entre l’import que s’ha  
de rebre del Govern de l’Estat per a retribuir els inspectors de 
treball i la que se’ls abonarà
Tram. 311-00952/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el funcionament del Consorci de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de Catalunya
Tram. 311-00953/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la concepció única i integral i la unitat de funció i 
d’actuació del sistema d’inspeccions de treball i de segure-
tat social
Tram. 311-00954/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el sistema integral d’inspec-
cions de treball i seguretat social funciona diferentment a la 
província de Lleida
Tram. 311-00955/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació per a coordinar les admi-
nistracions públiques que han de defensar el consumidor 
vulnerable en pobresa energètica
Tram. 311-01070/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del Departament d’Empresa i Ocupació 
per a fer la seva pròpia exposició de commemoració del Tri-
centenari 1714-2014
Tram. 311-01071/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en matèria de política industrial
Tram. 311-01072/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en matèria d’innovació
Tram. 311-01076/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació del Consell Català del Treball Autònom
Tram. 311-01086/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions amb relació a l’anunci fet pel presi-
dent de l’Empresa Nacio nal de Residus Radioactius relatiu 
a la possibilitat d’allargar la vida útil de les centrals nuclears 
espanyoles fins als seixanta anys
Tram. 311-01097/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat d’acceptar l’allargament de la vida 
útil de les centrals nuclears Ascó I i II i Vandellòs II anunciat 
pel president de l’Empresa Nacional de Residus Radioactius
Tram. 311-01098/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la seguretat raonable d’allargar la vida útil de les 
centrals nuclears catalanes
Tram. 311-01099/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la relació de la retirada dels ajuts a les energies 
renovables i l’allargament de la vida útil de les centrals nu-
clears amb el manteniment dels beneficis de les empreses 
elèctriques
Tram. 311-01100/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la conveniència que la producció i la distribució de 
l’energia responguin a un model segur i sostenible decidit 
pel Govern i per la població
Tram. 311-01101/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la competència de la Generalitat per a emetre 
autoritzacions inicials de treball per a estrangers extraco-
munitaris
Tram. 311-01118/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les plagues d’insectes que afecten la presó Model, 
de Barcelona
Tram. 311-01227/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el Fons social europeu cofi-
nança les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 311-01352/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la partida pressupostària a la qual s’imputen 
les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
Tram. 311-01353/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la retallada d’una paga extra sencera 
als treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 311-01354/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a retallar les nòmines dels treballa-
dors del Servei d’Ocupació de Catalunya cofinançades pel 
Fons social europeu
Tram. 311-01355/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació donada als treballadors del Servei 
d’Ocupació de Catalunya sobre el cofinançament de llurs 
nòmines per part del Fons social europeu
Tram. 311-01356/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures compensatòries als treballadors del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per les retallades de llurs 
nòmines
Tram. 311-01357/10
Substanciació p. 22
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció del servei de cafeteria de diversos centres penitenciaris
Tram. 311-01379/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el possible encàrrec al Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció del servei de cafeteria de tots els centres pe-
nitenciaris
Tram. 311-01380/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el personal destinat al servei de cafeteria dels cen-
tres penitenciaris el darrer trimestre del 2013
Tram. 311-01381/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el personal que ha deixat de prestar el servei 
de cafeteria dels centres penitenciaris el darrer trimestre del 
2013
Tram. 311-01382/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del servei de cafeteria dels centres peniten-
ciaris el 2013
Tram. 311-01383/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’horari dels interns del servei de cafeteria dels 
centres penitenciaris
Tram. 311-01384/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la retribució mensual dels interns del servei de ca-
feteria dels centres penitenciaris
Tram. 311-01385/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la finalitat de l’encàrrec al Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció del servei de cafeteria dels centres pe-
nitenciaris
Tram. 311-01386/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la seguretat dels centres penitenciaris en què el 
servei de cafeteria el prestin els interns
Tram. 311-01387/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els incidents de seguretat al mòdul 3 del centre 
penitenciari de Can Brians
Tram. 311-01402/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de funcionaris del servei de vigilància 
interior als patis del centre penitenciari de Can Brians 1
Tram. 311-01403/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància 
al centre penitenciari de Can Brians 1 per trasllat al centre 
penitencia ri del Puig de les Basses
Tram. 311-01404/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància 

al centre penitenciari de Can Brians 2 per trasllat al centre 
penitencia ri del Puig de les Basses
Tram. 311-01405/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les places de personal de serveis penitenciaris no 
cobertes
Tram. 311-01406/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de treballadors de serveis penitenciaris 
que seran traslladats al centre penitenciari del Puig de les 
Basses
Tram. 311-01407/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la cobertura de les places de serveis penitenciaris 
que restaran vacants per trasllat al centre penitenciari del 
Puig de les Basses
Tram. 311-01408/10
Substanciació p. 24

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
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les inspeccions de treball que s’han fet el primer 
semestre del 2014
Tram. 311-01673/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la planificació d’actuacions sistemàtiques d’ins-
pecció de treball per a verificar el compliment de la norma-
tiva laboral
Tram. 311-01674/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les inspeccions de treball del 2014
Tram. 311-01675/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució de la plantilla dels centres de seguretat i 
salut laboral del 2004 ençà
Tram. 311-01676/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i 
Salut Laboral de Barcelona del 2004 ençà
Tram. 311-01677/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i 
Salut Laboral de Tarragona del 2004 ençà
Tram. 311-01678/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i 
Salut Laboral de Lleida del 2004 ençà
Tram. 311-01679/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i 
Salut Laboral de Girona del 2004 ençà
Tram. 311-01680/10
Substanciació p. 25
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació de l’Institut Català de Seguretat i Salut 
Laboral
Tram. 311-01685/10
Substanciació p. 25

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prevalença i la incidència de coinfecció d’hepatitis C i VIH/
sida
Tram. 314-12639/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pacients infectats de VIH/sida i de pacients 
amb coinfeccions de VIH/sida i hepatitis B o C trasplantats 
de fetge
Tram. 314-12640/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost anual i total dels pacients infectats amb el VIH/sida
Tram. 314-12641/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions i el cost d’accés a nous medicaments per al 
VIH/sida
Tram. 314-12642/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prevalença d’hepatitis C en comparació amb Espanya, Euro-
pa i a nivell internacional
Tram. 314-12643/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incidència anual de l’hepatitis C
Tram. 314-12644/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pacients amb hepatitis C crònica que reben 
tractament
Tram. 314-12645/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de malalts d’hepatitis C en llista d’espera de medi-
cació d’ús compassiu o medicació estrangera
Tram. 314-12646/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del cost de la medicació per a l’hepatitis C crònica
Tram. 314-12647/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients amb hepatitis C crònica amb cirrosi o 
tumor hepàtic trasplantats de fetge
Tram. 314-12648/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost unitari d’un procés de trasplantament hepàtic
Tram. 314-12649/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de la literatura científica i l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya del tractament de l’hepa-
titis C crònica amb interferons d’última generació
Tram. 314-12650/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta amb relació a l’increment del cost de la incorpo-
ració d’interferons d’última generació per al tractament de 
l’hepatitis C
Tram. 314-12651/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos destinats a les hepatitis víriques
Tram. 314-12721/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tractament de les hepatitis víriques
Tram. 314-12722/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús compassiu de fàrmacs de tractament d’hepatitis
Tram. 314-12723/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris d’ús de nous medicaments contra les hepatitis 
víriques
Tram. 314-12724/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició de la Comissió Assessora de Vacunacions
Tram. 314-13465/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels programes del Departament de Salut amb 
relació a les malalties infeccioses durant el període 2003-
2013 i les perspectives de futur mitjançant l’elaboració d’un 
pla director
Tram. 314-13555/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació del Departament de Salut i del Servei Català de 
la Salut amb relació a l’activitat terciària, els mapes territo-
rials i els centres per al període 2014-2016
Tram. 314-13585/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implantació de la recepta electrònica en els centres de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-13745/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació de la recepta electrònica en els centres de sa-
lut mental
Tram. 314-13746/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
derivacions de pacients de la llista d’espera per a intervenci-
ons quirúrgiques de l’Hospital Germans Trias i Pujol a l’Hos-
pital General de Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13790/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
derivacions de pacients de la llista d’espera per a intervenci-
ons quirúrgiques d’hospitals públics a l’Hospital General de 
Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13791/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les derivacions de pacients de la llista d’espera per a proves 
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diagnòstiques d’hospitals públics a l’Hospital General de 
Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13792/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació de l’Hospital General de Catalunya al Servei Cata-
là de la Salut per serveis i derivacions del 2011 ençà
Tram. 314-13793/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió del laboratori de l’Hospital de Mataró
Tram. 314-13794/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió del magatzem de l’Hospital de Mataró
Tram. 314-13795/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris tècnics de càlcul per a revalorar els complements de 
les pensions de jubilació del personal de l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-13814/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament als infermers jubilats de l’Ins-
titut Català de la Salut en concepte de revaloració dels com-
plements de les pensions
Tram. 314-13815/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre previst de targetes sanitàries individuals Cuida’m
Tram. 314-13816/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats de la prova pilot de les targetes sanitàries individuals 
Cuida’m
Tram. 314-13817/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de les patologies incloses en la targeta sanitària 
individual Cuida’m
Tram. 314-13818/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari definitiu d’implantació de la targeta sanitària indi-
vidual Cuida’m
Tram. 314-13819/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes sanitàries individuals Cuida’m demana-
des a instància del tutor del titular o el beneficiari i a instàn-
cia del personal sanitari
Tram. 314-13820/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer una campanya de difusió de la targeta sanità-
ria individual Cuida’m
Tram. 314-13821/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes mèdiques i quirúrgiques en el segon 
semestre en el període 2003-2013
Tram. 314-13839/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta del Departament de Salut i el Servei Català de  

la Salut amb relació a les àrees de terciarisme per a la regió 
sanitària de Girona
Tram. 314-13842/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta relativa a la cirurgia pediàtrica per a la regió sani-
tària de Girona i l’Hospital Doctor Josep Trueta durant el pe-
ríode 2003-2014
Tram. 314-13843/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tercer centre d’atenció primària de Castelldefels (Baix Llo-
bregat) i sobre l’activitat assistencial del CAP El Castell
Tram. 314-13877/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació amb els pacients amb encefalitis miàl-
gica, fibromiàlgia, sensibilitat química múltiple i hiperelec-
trosensibilitat
Tram. 314-13878/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos disponibles de transport sanitari urgent del nou 
model d’atenció a les emergències
Tram. 314-14172/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i la distribució territorial dels vehicles d’intervenció 
ràpida del nou model d’atenció a les emergències
Tram. 314-14173/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos de transport sanitari que necessitarà el nou dispo-
sitiu d’atenció a les emergències
Tram. 314-14174/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal i el perfil professional del nou model d’atenció a les 
emergències sanitàries
Tram. 314-14175/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost previst en el concurs de transport sanitari per la com-
pra de vehicles per al nou model d’atenció a les emergèn-
cies sanitàries
Tram. 314-14176/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles de suport vital bàsic previst pel concurs 
de transport sanitari
Tram. 314-14177/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores de cobertura dels vehicles de suport vital 
bàsic previstes en el concurs de transport sanitari
Tram. 314-14178/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores de cobertura dels vehicles de suport vital 
avançat previstes en el concurs de transport sanitari
Tram. 314-14179/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la distribució territorial, la tipologia i el nombre de vehicles 
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de suport vital avançat previstos en el concurs de transport 
sanitari
Tram. 314-14180/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les urgències i les emergències mèdiques en el 
concurs de transport sanitari
Tram. 314-14181/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació dels professionals nutricio nistes per part del De-
partament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sani-
tàries
Tram. 314-14516/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència de llarga estada del 2011 
ençà
Tram. 314-14676/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la disminució de beneficiaris de la Llei de la 
dependència
Tram. 314-14677/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds inicials de beneficiaris de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14678/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de valoracions fetes a beneficiaris de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14679/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de valoracions fetes a persones amb dret a ésser 
beneficiàries de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència, a Barcelona
Tram. 314-14680/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de programes individuals d’atenció, de tipus inicial, 
a Barcelona
Tram. 314-14681/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de modificacions a programes individuals d’atenció 
a Barcelona
Tram. 314-14682/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de seguiments a programes individuals d’atenció a 
Barcelona
Tram. 314-14683/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de programes individuals d’atenció pendents a 
Barcelona
Tram. 314-14684/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14685/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a desestimar prestacions vinculades a l’assistent 
personal
Tram. 314-14704/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nivell de mercuri en els aliments
Tram. 314-14709/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llengua materna indicada en les sol·licituds de matriculació 
per a P3 a les escoles públiques per al curs escolar 2013-
2014
Tram. 314-14733/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llengua materna indicada en les sol·licituds de matriculació 
per a P3 a les escoles públiques per al curs escolar 2014-
2015
Tram. 314-14734/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres educatius en què el castellà s’usa com a llengua ve-
hicular en un 25% de l’horari lectiu
Tram. 314-14735/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de la declaració de lleialtat de la sectorial Mos-
sos per la Independència, de l’Assemblea Nacional Catala-
na, de l’agost del 2014
Tram. 314-14741/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a la declaració de lleialtat de la sec-
torial Mossos per la Independència, de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 314-14742/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del marc legal dels agents dels Mossos d’Es-
quadra que subscriuen la declaració de lleialtat de la secto-
rial Mossos per la Independència, de l’Assemblea Nacional 
Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 314-14743/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Inde-
pendència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost 
del 2014
Tram. 314-14744/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment dels deures dels mossos d’esquadra
Tram. 314-14745/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació dels agents dels Mossos d’Esquadra en la 
declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Inde-
pendència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost 
del 2014
Tram. 314-14746/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
posicionament dels agents dels Mossos d’Esquadra amb 
relació a la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per 
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la Independència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de 
l’agost del 2014
Tram. 314-14747/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols per a activar els equips aeris d’extinció d’incendis
Tram. 314-14968/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’alerta i la disponibilitat dels mitjans aeris d’extinció 
d’incendis durant la campanya d’estiu
Tram. 314-14969/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost econòmic de la sortida d’un hidroavió de càrrega 
en terra que va deixar anar 1.500 litres d’aigua a l’aeroport 
d’Empuriabrava amb una finalitat privada
Tram. 314-14970/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació obligatòria en matèria de seguretat dels pilots d’hi-
droavions destinats a l’extinció d’incendis
Tram. 314-14971/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement del Departament d’Interior de la iniciativa pri-
vada que va fer enlairar l’hidroavió de càrrega en terra que va 
deixar anar 1.500 litres d’aigua a l’aeroport d’Empuriabrava
Tram. 314-14972/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa en dietes feta pel Departament d’Economia i Co-
neixement el 2013
Tram. 314-14986/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa en dietes feta pel Departament d’Economia i Co-
neixement el 2014
Tram. 314-14987/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
viatges oficials a l’estranger del conseller d’Empresa i Ocu-
pació durant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14988/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
viatges oficials a l’estranger del conseller d’Economia i Co-
neixement durant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14989/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges tutelats a diversos municipis
Tram. 314-15003/10 a 314-15215/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tec-
nologia Agroalimentàries
Tram. 314-15436/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe relatiu a la incorporació de millores en la senyalitza-
ció de la Conca en el Pla de mobilitat d’Igualada i la Conca
Tram. 314-15437/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recomanació de la Unió Empresarial de l’Anoia d’incorporar 

millores de la senyalització en el Pla de Mobilitat d’Igualada 
i la Conca
Tram. 314-15438/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades amb relació a les deficiències en la se-
nyalització de la Conca detectades per la Unió Empresarial 
de l’Anoia
Tram. 314-15439/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contacte amb el Govern de l’Estat amb relació al millorament 
de la senyalització a l’Anoia
Tram. 314-15440/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament de l’organitzador personal (PDA) de tràn-
sit per a gestionar i tramitar l’activitat i les denúncies en l’àm-
bit del transport
Tram. 314-15662/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vulneració de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de da-
des de caràcter personal, en el control de vehicles amb ta-
cògraf digital
Tram. 314-15664/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que la direcció dels Mossos d’Esquadra té de 
l’ús de mitjans no adequats per a controlar els vehicles amb 
tacògraf digital
Tram. 314-15665/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consulta a la Divisió de Trànsit sobre si estava permès l’ús 
de programes alternatius per a fer el control de tacògraf en 
carretera
Tram. 314-15666/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com els agents dels Mossos d’Esquadra feien el con-
trol dels vehicles amb tacògraf digital entre el 2006 i el 2008
Tram. 314-15667/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost dels organitzadors personals (PDA) proporcionats el 
2008 als agents dels Mossos d’Esquadra que tenien en local 
un programa d’anàlisi de tacògraf
Tram. 314-15668/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions dels organitzadors personals (PDA) que tenen els 
agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-15669/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mitjans dels Mossos d’Esquadra per al control de vehicles 
amb tacògraf digital
Tram. 314-15670/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a acabar les obres de millorament al parc cen-
tral de Girona amb relació a les obres de l’alta velocitat
Tram. 314-15681/10
Resposta del Govern p. 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de les obres de l’estació d’au tobusos de Girona
Tram. 314-15682/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interlocutòria que obliga dos mossos d’esquadra a dipositar 
una fiança per a fer front a una possible indemnització pel 
cas d’Ester Quintana
Tram. 314-15686/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar una senyalització adequada per a evitar 
el trànsit de vehicles de gran tonatge per la carretera C-26 
entre Berga i Ripoll
Tram. 314-15687/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de Vilada (Berguedà) amb una estació depuradora 
d’aigües residuals
Tram. 314-15688/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per a la rehabilitació d’habitatges atorgats a l’Alt Camp 
en el període 2009-2013
Tram. 314-15690/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-32 al pas 
pel Masnou
Tram. 314-15692/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de la carretera C-1412 entre Ponts i Jorba
Tram. 314-15927/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
proves d’aptitud personal en llengua catalana i castellana 
dels alumnes que volen accedir als graus d’educació infantil 
i primària
Tram. 314-16379/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les matrícules a les universitats del 2003 ençà
Tram. 314-16380/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detenció del presumpte responsable de l’apunyalament de 
cinc persones a Lleida el 22 de setembre de 2014
Tram. 314-16448/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels bombers en el rescat de dues persones a la 
riera de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès)
Tram. 314-16477/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les condicions de les instal·lacions del Parc de Bombers de 
Torredembarra (Tarragonès)
Tram. 314-16480/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions de les instal·lacions i l’equipament del Parc de 
Bombers de Querol (Alt Camp)
Tram. 314-16483/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions de les instal·lacions i l’equipament del Parc de 
Bombers del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia (Alt Camp)
Tram. 314-16484/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació del personal d’emergències de la regió d’emergèn-
cies de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16485/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les accions dels Mossos d’Esquadra amb rela-
ció al cànnabis del 2003 ençà
Tram. 314-16513/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de la vaga convocada pels sindicats de bombers en 
la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16526/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos humans de la campanya de prevenció d’incendis 
de l’estiu del 2014
Tram. 314-16527/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disposició d’helicòpters en la campanya de prevenció d’in-
cendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16531/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de bombers de la campanya de prevenció d’incen-
dis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16532/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resolució del director general de la Policia que estableix el 
dispositiu policial per al 8 i el 9 de novembre de 2014
Tram. 314-17002/10
Resposta del Govern p. 61

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

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 els ingressos obtinguts en l’exercici actual per la 
cessió d’imatges de Televisió de Catalunya a altres empreses 
o entitats
Tram. 325-00083/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 61

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les imatges cedides en l’exercici actual per 
Televisió de Catalunya a altres empreses o entitats
Tram. 325-00084/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 62
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions en matèria d’instal·lacions energèti-
ques durant el procés de transició nacional
Tram. 311-00055/10
Retirada p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 311-00351/10
Retirada p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat de construir la línia d’alta tensió en-
tre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar 
l’energia que generen els parcs eòlics existents
Tram. 311-00706/10
Retirada p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat de construir la línia d’alta tensió en-
tre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar 
l’energia que generen els parcs eòlics previstos
Tram. 311-00707/10
Retirada p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració del conseller d’Empresa i Ocupació 
amb relació a la construcció de la línia d’alta tensió entre Es-
catrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00709/10
Retirada p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat d’informar els ajuntaments i els veïns 
dels municipis per on transcorrerà la línia d’alta tensió entre 
Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00710/10
Retirada p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions del conseller d’Empresa i Ocupa-
ció per a informar els ajuntaments i els veïns dels municipis 
afectats per l’impacte de la línia d’alta tensió entre Escatrón 
(Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00711/10
Retirada p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els tràmits fets amb relació a la construcció de 
la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tar-
ragonès)
Tram. 311-00712/10
Retirada p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en matèria de formació ocupa-
cional i contínua
Tram. 311-01073/10
Retirada p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en matèria de polítiques d’ocu-
pació i intermediació laboral
Tram. 311-01074/10
Retirada p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures que pensa dur a terme el Depar-

tament d’Empresa i Ocupació en matèria d’economia social, 
cooperatives i autoempresa
Tram. 311-01075/10
Retirada p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la gestió de les ofertes del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per part d’agències privades
Tram. 311-01358/10
Retirada p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari previst per a la tramitació del Projecte 
de llei de la renda mínima d’inserció
Tram. 311-01684/10
Retirada p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional 
fets a la Terra Alta del 2009 ençà
Tram. 311-01745/10
Retirada p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional 
fets al Baix Ebre del 2009 ençà
Tram. 311-01746/10
Retirada p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional 
fets al Montsià del 2009 ençà
Tram. 311-01747/10
Retirada p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional 
fets a la Ribera d’Ebre del 2009 ençà
Tram. 311-01748/10
Retirada p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les subvencions a BRM Previform
Tram. 311-01749/10
Retirada p. 65

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació d’assessors per part del Departament d’Em-
presa i Ocupació
Tram. 314-17712/10
Retirada p. 65

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les empreses de manteniment del sector elèctric sub-
contractades per Endesa
Tram. 310-00408/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les obres de perllongament de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Sabadell
Tram. 310-00409/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres xifres conegudes de la inversió estran-
gera
Tram. 310-00410/10
Anunci p. 66
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els comisos de cànnabis als clubs cannàbics i a les 
plantacions il·legals
Tram. 310-00411/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les finances de la Generalitat i la situació econòmica
Tram. 310-00412/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els programes de cures pal·liatives
Tram. 310-00413/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a posicionar Catalunya com a terri-
tori intel·ligent de referència internacional
Tram. 310-00414/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impuls del programa «Indústria del coneixement»
Tram. 310-00415/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de les propostes del document «Propostes 
i reflexions en matèria de transparència i regeneració demo-
cràtica»
Tram. 310-00416/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els sous i les remuneracions dels alts càrrecs
Tram. 310-00417/10
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els processos judicials per corrupció política i les cau-
ses en què la Generalitat surt perjudicada
Tram. 310-00418/10
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la violència contra les dones
Tram. 310-00419/10
Anunci p. 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00239/10
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00240/10
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00241/10
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00242/10
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00243/10
Anunci p. 70

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00244/10
Anunci p. 70

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00245/10
Anunci p. 70

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les inversions planificades per Aigües de Catalu-
nya en l’àmbit d’Aigües Ter Llobregat el 2012 i el 2013
Tram. 311-01943/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les inversions licitades per Aigües de Catalunya en 
l’àmbit d’Aigües Ter Llobregat el 2012 i el 2013
Tram. 311-01944/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment de les obligacions tributàries 
d’Aigües de Catalunya per la concessió de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat
Tram. 311-01945/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’escrit de l’Associació de Teleoperadors i Teleges-
tors de Catalunya presentat davant l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya amb relació a la licitació pública del servei d’atenció 
i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01948/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’objectiu de la licitació pública del servei d’atenció 
i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01949/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les acusacions de vulneració de les condicions 
laborals fetes per l’Associació de Teleoperadors i Teleges-
tors de Catalunya amb relació a la licitació pública del servei 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01950/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la subrogació plena dels membres del servei 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01951/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els defectes de forma de la licitació pública 
del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 de-
nunciats per l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de 
Catalunya
Tram. 311-01952/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la suspensió del procés de licitació pública 
per a l’adjudicació del servei d’atenció i gestió de trucades 
d’urgència 112 fins que s’hi pronunciï l’Oficina Antifrau de 
Catalunya
Tram. 311-01953/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible declaració de nul·litat de la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01954/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la negociació amb els sindicats i l’Associació 



2 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 441

SUMARI 12

de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya amb relació a 
la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades 
d’urgència 112
Tram. 311-01955/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el Projecte 1714 a l’Escola Pia de Calella (Ma-
resme)
Tram. 311-01957/10
Anunci p. 74

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei de cirurgia cardíaca de l’Hospital Doctor Josep True-
ta, de Girona
Tram. 314-18013/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de la casa de colònies La Censada, de Santa Margari-
da de Montbui (Anoia), per les joventuts de Plataforma per 
Catalunya
Tram. 314-18014/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-18015/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
clàusula de garantia del compliment de les obligacions fi-
nanceres i dels compromisos de pagament de la Generalitat
Tram. 314-18016/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades 
d’urgència 112
Tram. 314-18017/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a reomplir el pantà de Sant Martí de Tous (Anoia)
Tram. 314-18018/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els terminis per a reomplir el pantà de Sant Martí de Tous 
(Anoia)
Tram. 314-18019/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a garantir l’estanquitat del pantà de Sant 
Martí de Tous (Anoia)
Tram. 314-18020/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació d’assessors al Departament d’Empresa i Ocu-
pació
Tram. 314-18021/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències de l’avaria d’una màquina de litotrípsia a 
l’Hospital de Bellvitge
Tram. 314-18022/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de professionals sanitaris que es vacunen con-
tra la grip
Tram. 314-18023/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Consorci Port de Mataró amb relació al Pla 
estratègic i director del Port de Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18024/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració de les actuacions del Consorci Port de Mataró 
amb relació al Pla estratègic i director del Port de Mataró del 
2009 ençà
Tram. 314-18025/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les actuacions fetes en el marc del Pla estratègic i 
director del Port de Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18026/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions pendents de fer en el marc del Pla estratègic i di-
rector del Port de Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18027/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de l’ampliació del Port de Mataró prevista en el Pla 
estratègic i director del Port de Mataró
Tram. 314-18028/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’avançament de la licitació de la concessió del 
Port de Mataró
Tram. 314-18029/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada als concessionaris del Port de Mataró 
amb relació a l’avançament de la licitació
Tram. 314-18030/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
les queixes dels concessionaris actuals del Port de Mataró
Tram. 314-18031/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació del termini de la presentació de sol·licituds per a 
la licitació del Port de Mataró
Tram. 314-18032/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
aspectes més importants de la licitació del Port de Mataró
Tram. 314-18033/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions de la comissió dinamitzadora del Port 
de Mataró
Tram. 314-18034/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes tractats en les reunions de la comissió dinamitzadora 
del Port de Mataró
Tram. 314-18035/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes rebudes dels diferents sectors i usuaris del Port de 
Mataró
Tram. 314-18036/10
Formulació p. 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol per a capturar un grup de gossos ferals presents en 
diverses poblacions del Segrià
Tram. 314-18037/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tancar l’Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vila-
major (Vallès Oriental)
Tram. 314-18038/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-18039/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rehabilitació o la substitució de la presó Model
Tram. 314-18040/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de les beques postdoctorals Beatriu Pinós 
del 2014
Tram. 314-18041/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla d’usos de l’àrea bàsica de salut del barri de Vistalegre, 
de Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-18042/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions que s’han de dur a terme per a corregir l’abús en el 
preu de la benzina
Tram. 314-18043/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions que ha dut a terme el Departament d’Empresa i 
Ocupació amb relació a l’abús en el preu de la benzina
Tram. 314-18044/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Projecte 1714 a l’Escola Pia de Calella (Maresme)
Tram. 314-18045/10
Formulació p. 88

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’impost sobre el valor afegit i la 
negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00249/10
Anunci p. 88

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el nou portal de la Corporació
Tram. 322-00250/10
Anunci p. 89

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació de la negociació del 
conveni
Tram. 322-00251/10
Anunci p. 89

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre les previsions de la Corporació 
per al 2015
Tram. 322-00252/10
Anunci p. 89

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la deducció de l’impost sobre 
el valor afegit corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014
Tram. 322-00253/10
Anunci p. 90

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la pluralitat en els espais infor-
matius i de debat de TV3
Tram. 322-00254/10
Anunci p. 90

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament informatiu del pro-
cés participatiu del 9 de novembre de 2014 a TV3
Tram. 322-00255/10
Anunci p. 90

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura informativa del pro-
cés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 322-00256/10
Anunci p. 91

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la situació del conflicte derivat 
del canvi de criteri pel que fa a la deducció de l’impost sobre 
el valor afegit
Tram. 322-00257/10
Anunci p. 91

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés d’adequació de l’ofer-
ta audiovisual a la nova distribució de l’espai radioelèctric
Tram. 322-00258/10
Anunci p. 91

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el nou portal únic dels contin-
guts audiovisuals
Tram. 322-00259/10
Anunci p. 92

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’informe del sector audiovisual 
que ha fet públic el Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 322-00260/10
Anunci p. 92

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els motius del retard de l’emis-
sió del documental Ciutat morta
Tram. 322-00261/10
Anunci p. 92

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’incompliment de les funcions 
de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00262/10
Anunci p. 93
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els tertulians als mitjans públics
Tram. 322-00263/10
Anunci p. 93

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la fiscalització de Televisió de 
Catalunya
Tram. 322-00264/10
Anunci p. 93

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la paritat de gènere a les 
tertúlies i els programes de TV3
Tram. 323-00106/10
Anunci p. 94

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar 
la banalització del nazisme
Tram. 323-00107/10
Anunci p. 94
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la Festa dels Súpers
Tram. 323-00108/10
Anunci p. 94

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la transmissió de les curses 
del Mundial de MotoGP
Tram. 323-00109/10
Anunci p. 95

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre el programa Tarda Tardà
Tram. 323-00110/10
Anunci p. 95
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les empreses de manteniment 
del sector elèctric subcontractades per En·
desa
Tram. 310-00408/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les obres de perllongament de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
Tram. 310-00409/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les darreres xifres conegudes 
de la inversió estrangera
Tram. 310-00410/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els comisos de cànnabis als 
clubs cannàbics i a les plantacions il·legals
Tram. 310-00411/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les finances de la Generalitat i la 
situació econòmica
Tram. 310-00412/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els programes de cures pal·
liatives
Tram. 310-00413/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a posicionar 
Catalunya com a territori intel·ligent de refe·
rència internacional
Tram. 310-00414/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’aplicació de les propostes del 
document «Propostes i reflexions en matèria 
de transparència i regeneració democràtica»
Tram. 310-00416/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els sous i les remuneracions 
dels alts càrrecs
Tram. 310-00417/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els processos judicials per cor·
rupció política i les causes en què la Genera·
litat surt perjudicada
Tram. 310-00418/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la violència contra les dones
Tram. 310-00419/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre les compa·
reixences en la Comissió d’Investigació so·
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política
Tram. 317-00239/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre les actua·
cions del Govern amb relació a la corrupció 
política i contra la pobresa
Tram. 317-00240/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre el sentit de 
continuar la present legislatura
Tram. 317-00241/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre l’exclusió 
d’una part dels catalans en la proposta de 
full de ruta que ha presentat
Tram. 317-00242/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre la valoració 
de l’actitud de l’Estat respecte de Catalunya 
i com cal actuar·hi
Tram. 317-00243/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre la predispo·
sició a unir esforços per a redefinir la pro·
posta de full de ruta cap a la independència
Tram. 317-00244/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre els aspec·
tes socials de la proposta de full de ruta cap 
a la independència
Tram. 317-00245/10

Substanciació

Sessió 45, tinguda el 26.11.2014, DSPC-P 86.
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1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les autoritzacions per a 
fer prospeccions d’hidrocarburs davant les 
costes de Girona i el Maresme concedides a 
Capricorn Spain, SL
Tram. 311-00321/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació d’expedients de 
regulació d’ocupació pel Govern i pels or·
ganismes, les empreses i les entitats que en 
depenen
Tram. 311-00349/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a evitar la 
deslocalització empresarial
Tram. 311-00350/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canviar la nor·
mativa laboral per a facilitar l’aplicació d’ex·
pedients de regulació d’ocupació temporals 
a la Generalitat i als organismes, les empre·
ses i les entitats que en depenen
Tram. 311-00361/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canviar la nor·
mativa laboral per a facilitar l’aplicació d’ex·
pedients de regulació d’ocupació temporals 
a la Generalitat i als organismes, les empre·
ses i les entitats que en depenen que sola·
ment afectin el personal laboral i interí
Tram. 311-00362/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canviar la nor·
mativa laboral per a allargar el termini dels 
expedients de regulació d’ocupació sense 
que els afectats es beneficiïn de la prestació 
per desocupació
Tram. 311-00363/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a evitar la 
deslocalització en el sector industrial
Tram. 311-00364/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’afavoriment de la inversió 
industrial estrangera
Tram. 311-00389/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la cartera de projectes de 
noves inversions
Tram. 311-00390/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió econòmica i de 
generació de llocs de treball dels projectes 
de noves inversions
Tram. 311-00391/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els objectius de les oficines 
de promoció exterior de l’Agència de Suport 
a l’Empresa Catalana per al 2013
Tram. 311-00392/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els projectes d’inversions a 
Catalunya de les oficines de promoció exte·
rior de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca·
talana
Tram. 311-00393/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la petició de permisos de 
prospecció per a l’extracció d’urani de Mine·
ra del Río Alagón, SL, a l’alta Anoia i el Sol·
sonès
Tram. 311-00443/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consulta als munici·
pis afectats per la petició de permisos per a 
l’extracció d’urani de Minera del Río Alagón, 
SL
Tram. 311-00444/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els tràmits fets amb relació a la 
petició de permisos de prospecció per a l’ex · 
tracció d’urani de Minera del Río Alagón, SL
Tram. 311-00445/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència de dos jaci·
ments d’urani a Calaf (Anoia) registrats en 
el cadastre miner a nom de Minera del Río 
Alagón, SL
Tram. 311-00446/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presentació d’al·legacions 
a la petició de permisos de prospecció per a 
l’extracció d’urani de Minera del Río Alagón, 
SL, per part dels ajuntaments del municipis 
afectats
Tram. 311-00447/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el criteri per a resoldre la pe·
tició de permisos de prospecció per a l’ex·
tracció d’urani de Minera del Río Alagón, SL, 
a l’alta Anoia i el Solsonès
Tram. 311-00448/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la necessitat de tornar a 
calcular la demanda d’energia elèctrica des·
prés de les noves mesures de regulació fe·
tes pel Govern de l’Estat
Tram. 311-00708/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis relatius a la ido·
neïtat d’emplaçar un magatzem subterrani 
de gas a Balsareny (Bages)
Tram. 311-00844/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’encàrrec a l’Institut Geolò·
gic de Catalunya d’anàlisis sobre la idoneïtat 
d’emplaçar un magatzem subterrani de gas 
a Balsareny (Bages)
Tram. 311-00845/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’emmagatze·
matge de gas del Pla de l’energia i el canvi 
climàtic 2012·2020
Tram. 311-00846/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de pagar les nò·
mines i les pagues extres als inspectors de 
treball el 2014
Tram. 311-00950/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de rebre del Go·
vern de l’Estat l’import de les retribucions 
per a les nòmines i les pagues extres dels 
inspectors de treball
Tram. 311-00951/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible diferència en·
tre l’import que s’ha de rebre del Govern de 
l’Estat per a retribuir els inspectors de tre·
ball i la que se’ls abonarà
Tram. 311-00952/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el funcionament del Consor·
ci de la Inspecció de Treball i Seguretat So·
cial de Catalunya
Tram. 311-00953/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la concepció única i integral 
i la unitat de funció i d’actuació del sistema 
d’inspeccions de treball i de seguretat social
Tram. 311-00954/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals el 
sistema integral d’inspeccions de treball i 
seguretat social funciona diferentment a la 
província de Lleida
Tram. 311-00955/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur 
a terme el Departament d’Empresa i Ocupa·
ció per a coordinar les administracions pú·
bliques que han de defensar el consumidor 
vulnerable en pobresa energètica
Tram. 311-01070/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius del Departament 
d’Empresa i Ocupació per a fer la seva prò·
pia exposició de commemoració del Tricen·
tenari 1714·2014
Tram. 311-01071/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria de política industrial
Tram. 311-01072/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria d’innovació
Tram. 311-01076/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació del Consell Català 
del Treball Autònom
Tram. 311-01086/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions amb rela·
ció a l’anunci fet pel president de l’Empresa 
Nacio nal de Residus Radioactius relatiu a la 
possibilitat d’allargar la vida útil de les cen·
trals nuclears espanyoles fins als seixanta 
anys
Tram. 311-01097/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possibilitat d’acceptar 
l’allargament de la vida útil de les centrals 
nuclears Ascó I i II i Vandellòs II anunciat pel 
president de l’Empresa Nacional de Residus 
Radioactius
Tram. 311-01098/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la seguretat raonable d’allar·
gar la vida útil de les centrals nuclears ca·
talanes
Tram. 311-01099/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació de la retirada dels 
ajuts a les energies renovables i l’allarga·
ment de la vida útil de les centrals nuclears 
amb el manteniment dels beneficis de les 
empreses elèctriques
Tram. 311-01100/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la conveniència que la pro·
ducció i la distribució de l’energia respon·
guin a un model segur i sostenible decidit 
pel Govern i per la població
Tram. 311-01101/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

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

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les plagues d’insectes que 
afecten la presó Model, de Barcelona
Tram. 311-01227/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals el 
Fons social europeu cofinança les nòmines 
dels treballadors del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 311-01352/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la partida pressupostària a 
la qual s’imputen les nòmines dels treballa·
dors del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 311-01353/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius de la retalla·
da d’una paga extra sencera als treballadors 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 311-01354/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a retallar les 
nòmines dels treballadors del Servei d’Ocu·
pació de Catalunya cofinançades pel Fons 
social europeu
Tram. 311-01355/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació donada als tre·
balladors del Servei d’Ocupació de Catalu·
nya sobre el cofinançament de llurs nòmines 
per part del Fons social europeu
Tram. 311-01356/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures compensatòries 
als treballadors del Servei d’Ocupació de Ca·
talunya per les retallades de llurs nòmines
Tram. 311-01357/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’encàrrec al Centre d’Inicia·
tives per a la Reinserció del servei de cafete·
ria de diversos centres penitenciaris
Tram. 311-01379/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el possible encàrrec al Cen·
tre d’Iniciatives per a la Reinserció del servei 
de cafeteria de tots els centres penitenciaris
Tram. 311-01380/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el personal destinat al ser·
vei de cafeteria dels centres penitenciaris el 
darrer trimestre del 2013
Tram. 311-01381/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el personal que ha deixat 
de prestar el servei de cafeteria dels centres 
penitenciaris el darrer trimestre del 2013
Tram. 311-01382/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del servei de cafete·
ria dels centres penitenciaris el 2013
Tram. 311-01383/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’horari dels interns del ser·
vei de cafeteria dels centres penitenciaris
Tram. 311-01384/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la retribució mensual dels in·
terns del servei de cafeteria dels centres pe·
nitenciaris
Tram. 311-01385/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la finalitat de l’encàrrec 
al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del 
servei de cafeteria dels centres penitenciaris
Tram. 311-01386/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la seguretat dels centres 
penitenciaris en què el servei de cafeteria el 
prestin els interns
Tram. 311-01387/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els incidents de seguretat al 
mòdul 3 del centre penitenciari de Can Brians
Tram. 311-01402/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de funcionaris del 
servei de vigilància interior als patis del cen·
tre penitenciari de Can Brians 1
Tram. 311-01403/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la pèrdua de places del ser·
vei de vigilància al centre penitenciari de Can 
Brians 1 per trasllat al centre penitencia ri del 
Puig de les Basses
Tram. 311-01404/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la pèrdua de places del ser·
vei de vigilància al centre penitenciari de Can 
Brians 2 per trasllat al centre penitencia ri del 
Puig de les Basses
Tram. 311-01405/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les places de personal de 
serveis penitenciaris no cobertes
Tram. 311-01406/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de treballadors de 
serveis penitenciaris que seran traslladats al 
centre penitenciari del Puig de les Basses
Tram. 311-01407/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura de les places de 
serveis penitenciaris que restaran vacants 
per trasllat al centre penitenciari del Puig de 
les Basses
Tram. 311-01408/10

Substanciació

Sessió 28 de la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
tinguda el 20.11.2014, DSPC-C 541.

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

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les inspeccions de treball 
que s’han fet el primer semestre del 2014
Tram. 311-01673/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la planificació d’actuaci·
ons sistemàtiques d’inspecció de treball per 
a verificar el compliment de la normativa la·
boral
Tram. 311-01674/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les inspeccions de treball 
del 2014
Tram. 311-01675/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de la plantilla dels 
centres de seguretat i salut laboral del 2004 
ençà
Tram. 311-01676/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de la plantilla del 
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Bar·
celona del 2004 ençà
Tram. 311-01677/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de la plantilla del 
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Tar·
ragona del 2004 ençà
Tram. 311-01678/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de la plantilla del 
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Llei·
da del 2004 ençà
Tram. 311-01679/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de la plantilla del 
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Giro·
na del 2004 ençà
Tram. 311-01680/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació de l’Institut Català 
de Seguretat i Salut Laboral
Tram. 311-01685/10

Substanciació

Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prevalença i la incidència de coin·
fecció d’hepatitis C i VIH/sida
Tram. 314-12639/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-12639/10 
a 314-12651/10 us informo del següent:

A nivell estatal, la prevalença d’anticossos (seropre-
valença) contra el virus de l’hepatitis C (VHC) en la 
població general es situa al voltant del 2,5%. A Ca-
talunya, la taxa d’hepatitis C agudes en població ge-
neral, obtinguda a través del Sistema de Malalties de 
Declaració Obligatòries (MDO), posa de manifest una 
taxa d’incidència de 0,4 per 100.000 habitants (casos 
incidents).

Quant a la coinfecció hepatitis C i VIH/Sida, a Catalu-
nya, l’estimació de la seroprevalença de VHC en per-
sones infectades pel VIH es realitza a partir de la Co-
hort PISCIS, una cohort catalana de seguiment clínic 
dels pacients VIH positius, coordinada pel CEEISCAT. 
Aquestes dades indiquen que la seroprevalença de VHC 
al moment del diagnòstic de VIH ha anat disminuint 
progressivament al llarg del temps, passant del 34% el 
1998 al 8% l’any 2012. Aquesta disminució s’a tribueix 
principalment a un canvi en la distribució del patró de 
transmissió de la infecció pel VIH, degut a la disminució 
de la proporció d’usuaris de drogues per via parenteral, 
població amb elevades prevalences de VHC. L’estima-
ció de la incidència de VHC en persones VIH positives 
en seguiment va disminuir de 2,5 per 100 persones-any 
de seguiment l’any 1998 fins a 1,2 per 100 l’any 2004.  
A partir d’aquest any s’observa una tendència a l’incre-
ment que se situa al voltant de 2 casos per 100 persones 
i any de seguiment l’any 2012. Aquest increment –tal i 
com ha passat en d’altres països– pot ser degut a un aug-
ment de casos de VHC entre els homes que tenen sexe 
amb homes VIH positius (dades provisionals).

És important destacar que l’esperança de vida als 20 anys 
dels pacients VIH positius coinfectats pel VHC que van 
començar tractament antiretroviral és gairebé 20 anys 
inferior que en els pacients infectats només pel VIH.

En relació als transplantaments de fetge, l’any 2002, 
es va fer a l’Hospital de Bellvitge el primer trasplanta-
ment hepàtic a un pacient VIH positiu de Catalunya i 
de tot l’Estat espanyol. Des de llavors s’han fet 85 tras-

plantaments a 81 pacients. Dels 2.187 trasplantaments 
hepàtics realitzats a Catalunya en el període 2003-
2013, aquests 81 que corresponen a pacients VIH posi-
tius representen el 3,8% sobre el total.

Dels pacients que han rebut un primer trasplantament 
hepàtic en el període 2003-2013, el 44,0% (896) tenen 
diagnòstic de cirrosi pel virus C. La cirrosi virus C és 
el diagnòstic predominant dels pacients trasplantats de 
fetge, ja sigui aïllada, acompanyada per una altra cir-
rosi o per hepatocarcinoma.

D’acord amb l’Ordre SLT/79/2014, de 12 de març, de 
regulació del sistema de pagament de serveis sanitaris 
en l’àmbit del Servei Català de la Salut per a l’any 2014 
estableix que el preu per al trasplantament hepàtic és 
de 72.907,42 €.

Tots els pacients trasplantats reben un tractament im-
munosupressor de base adequat al seu estat i a les se-
ves comorbiditats. A més, s’ha de tenir en compte que 
els pacients poden desenvolupar tres tipus de rebuig:

– Rebuig hiperagut: es produeix als pocs minuts del 
trasplantament.

– Rebuig agut: es produeix a partir dels 3-4 primers 
dies després del trasplantament.

– Rebuig crònic: es produeix a partir del tercer mes 
després del trasplantament.

Atès que el tractament és específic per a cada pacient 
trasplantat, no és possible calcular amb precisió el cost 
anual de la medicació immunosupressora, ja que una 
despesa mitjana no es correspon amb la realitat clínica.

En relació a l’abordatge de l’accés dels nous fàrmacs, 
el Programa d’Harmonització de Medicació Hospita-
lària de Dispensació Ambulatòria (MHDA) estableix 
els criteris clínics d’ús així com les previsions d’im-
pacte pressupostari.

En l’annex es detalla l’evolució de les persones en trac-
tament per VIH/SIDA i en tractament per hepatitis C 
amb el cost farmacològic total i el cost per pacient, 
l’evolució del nombre de pacients amb hepatitis C per 
tipus de medicament i l’evolució del diagnòstic dels 
pacients trasplantats de fetge així com l’informe sobre 
la prevalença a Catalunya d’hepatitis C.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre el nombre de pacients infectats de VIH/si·
da i de pacients amb coinfeccions de VIH/sida 
i hepatitis B o C trasplantats de fetge
Tram. 314-12640/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost anual i total dels pacients in·
fectats amb el VIH/sida
Tram. 314-12641/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions i el cost d’accés a nous 
medicaments per al VIH/sida
Tram. 314-12642/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prevalença d’hepatitis C en compa·
ració amb Espanya, Europa i a nivell inter·
nacional
Tram. 314-12643/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incidència anual de l’hepatitis C
Tram. 314-12644/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb hepatitis C 
crònica que reben tractament
Tram. 314-12645/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de malalts d’hepatitis C en 
llista d’espera de medicació d’ús compassiu 
o medicació estrangera
Tram. 314-12646/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del cost de la medicació per 
a l’hepatitis C crònica
Tram. 314-12647/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients amb hepatitis C 
crònica amb cirrosi o tumor hepàtic trasplan·
tats de fetge
Tram. 314-12648/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost unitari d’un procés de trasplan·
tament hepàtic
Tram. 314-12649/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació de la literatura científica i 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya del tractament de l’hepatitis C 
crònica amb interferons d’última generació
Tram. 314-12650/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta amb relació a l’increment 
del cost de la incorporació d’interferons 
d’última generació per al tractament de l’he·
patitis C
Tram. 314-12651/10

Resposta del Govern
Reg. 93322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12639/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos destinats a les hepatitis 
víriques

Tram. 314-12721/10

Resposta del Govern

Reg. 93323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-12721/10 
a 314-12724/10 us informo del següent:

El pressupost destinat pel Govern per l’any 2014 a la 
Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria 
(MHDA) pel tractament de l’hepatitis C és igual a la 
despesa real de l’any 2013, en què es van destinar 24,5 
milions d’euros a finançar aquests tractaments, més 
del doble que l’any anterior.

Quant a les accions preventives, el Calendari de Va-
cunacions Sistemàtiques de Catalunya, inclou la va-
cunació enfront les Hepatitis A i B en diferents edats 
segons les recomanacions i indicacions d’ús de les va-
cunes. D’altra banda, el Departament de Salut, finança 
l’ús d’aquestes vacunes fora del Calendari de Vacuna-
cions a totes les persones que pertanyen a algun grup 
de risc susceptible de vacunació. La despesa per l’any 
2014 per poder atendre aquestes necessitats s’adjunta 
en l’annex.

Pel que fa al finançament dels nous fàrmacs, des del 
CatSalut s’ha calculat l’impacte que tindrà la introduc-
ció dels nous fàrmacs per al tractament de l’hepatitis C  
en els pacients en llista d’espera de trasplantament 
hepàtic, els pacients postrasplantats amb recurrència 
agressiva de la malaltia i els pacients crònics amb risc 
imminent de descompensació. Els 475 pacients esti-
mats en aquests tres supòsits representen un cost apro-
ximat de 24 M€.

En relació al Consell assessor d’Hepatitis Víriques, cal 
dir que la creació dels consells assessors del Servei 
Català de la Salut l’any 2002 va respondre a la neces-
sitat d’establir uns criteris en la utilització adequada 
dels recursos terapèutics disponibles i amb la finalitat 
de garantir-ne un ús racional. L’any 2010 es va crear 
el Programa d’Harmonització de la Medicació Hospi-
talària de Dispensació Ambulatòria (MHDA) i poste-
riorment, es van establir els criteris i condicions per a 
l’adequació de la indicació i les condicions d’utilitza-
ció de medicaments d’acord amb els informes dels co-
mitès d’experts així com el registre i seguiment clínic.

L’Ordre SLT/117/2014, de 8 d’abril, va comportar la 
supressió de diversos consells assessors del Servei i la 
integració de les seves funcions en programes d’har-
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monització del mateix Servei Català de la Salut, entre 
els quals el d’harmonització de l’MHDA.

El Departament de Salut i el CatSalut consideren 
aquesta evolució i l’actual marc organitzatiu com una 
oportunitat per integrar marcs d’actuació, generar si-
nergies funcionals i organitzatives i unificar procedi-
ments, així com també per posar en valor l’experiència 
adquirida i el coneixement generat durant tot aquest 
temps de funcionament dels referits consells assessors. 
Amb caràcter general, els tractaments s’ajustaran als 
corresponents informes i protocols sobre criteris d’ús 
i utilitat terapèutica emesos en el marc dels programes 
d’harmonització farmacoterapèutica.

Pel que fa als sistemes d’informació, no hi haurà un 
registre global de sol·licituds, ja que no es fan autorit-
zacions individualitzades, però els tractaments farma-
cològics amb nous fàrmacs s’hauran d’introduir al Re-
gistre de Pacients i Tractaments d’MHDA.

El Programa d’harmonització està integrat per un 
equip multidisciplinari d’experts clínics i té els objec-
tius i funcions següents:

– Harmonitzar els protocols farmacoterapèutics de 
l’MHDA d’aplicació en l’àmbit del CatSalut

– Determinar, proposar i promoure mesures per a l’òp-
tima implantació dels protocols

– Portar a terme el seguiment de l’impacte pressupos-
tari i el seguiment econòmic i clínic dels MHDA mit-
jançant el corresponent sistema d’informació i el re-
gistre de les dades clíniques i administratives que es 
considerin necessàries

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tractament de les hepatitis víriques
Tram. 314-12722/10

Resposta del Govern
Reg. 93323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12721/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús compassiu de fàrmacs de tracta·
ment d’hepatitis
Tram. 314-12723/10

Resposta del Govern
Reg. 93323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12721/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris d’ús de nous medicaments 
contra les hepatitis víriques
Tram. 314-12724/10

Resposta del Govern
Reg. 93323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12721/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició de la Comissió Asses·
sora de Vacunacions
Tram. 314-13465/10

Resposta del Govern
Reg. 93332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13465/10 us 
informo del següent:

El Consell Assessor de Vacunacions (CAV) està regu-
lat per l’Ordre SLT/176/2005, de 18 d’abril, de creació 
del Consell Assessor de Vacunacions. El 18 de març de 
2005, es va constituir el CAV com un instrument con-
sultiu de caire cientificotècnic i no vinculant, que asses-
sora en la presa de decisions en matèria de vacunacions.

Les seves funcions són:

a) Assessorar sobre les vacunes enfront les malalties 
susceptibles de ser previngudes mitjançant aquestes 
mesures, així com de les millors estratègies per fer-les 
efectives a la població.

b) Participar en el procés d’elaboració i determinació 
de les polítiques del Departament en matèria vacunal.
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c) Promoure la informació i la formació dels professio-
nals sanitaris en matèria de vacunes i vacunacions.

d) Proposar actuacions adreçades a la sensibilització de 
la població en relació amb aquesta mesura preventiva.

Integren el CAV representants de diverses societats ci-
entífiques de Catalunya i d’altres d’àmbit estatal. Les 
entitats que hi formen part són: l’Associació Catalana 
d’Infermeria, l’Associació d’Infermeria Familiar i Co-
munitària, l’Asociación Española de Vacunología, la 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, 
la Societat Catalana de Pediatria, la Sociedad Española 
de Epidemiología, la Sociedad Española de Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Higiene i la Societat de Sa-
lut Pública de Catalunya i de Balears. Per part de l’ad-
ministració, hi ha representants de la Direcció General 
d’Ordenació i Regulació Sanitàries, la Direcció Gene-
ral de Planificació i Recerca en Salut, la Secretaria de 
Salut Pública, l’Institut Català de la Salut i el Servei Ca-
talà de Salut. Actualment, presideix el CAV un membre 
de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Higiene, per delegació de la Secretaria de Sa-
lut Pública. Puntualment es pot convocar a professio-
nals experts en vacunes o temes d’interès.

Des de la creació del Consell assessor de Salut Públi-
ca, el CAV es coordina amb aquest organisme i el seu 
president acudeix a les reunions.

Pel que fa a l’informe sobre la vacunació de la varicel-
la, el CAV no ha emès cap informe ja que no hi ha ha-
gut cap canvi en la seva consideració en els calendaris 
de vacunació des que es va introduir el 2005. Hi ha un 
informe d’un grup de treball de la Ponència de vacunes 
de la Comissió de salut Pública del MSSSI del 2005 
quan es va introduir al calendari estatal que es pot con-
sultar a: https://www.msssi.gob.es/profesionales/sa-
ludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Varicela.htm

Barcelona, 11 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels programes del Depar·
tament de Salut amb relació a les malalties 
infeccioses durant el període 2003·2013 i les 
perspectives de futur mitjançant l’elaboració 
d’un pla director
Tram. 314-13555/10

Resposta del Govern
Reg. 93333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13555/10 us 
adjunto en l’annex l’informe sobre l’evolució dels pro-
grames del Departament de Salut amb relació a les 
malalties infeccioses i les perspectives de futur.

Barcelona, 12 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació del Departament de Sa·
lut i del Servei Català de la Salut amb relació 
a l’activitat terciària, els mapes territorials i 
els centres per al període 2014·2016
Tram. 314-13585/10

Resposta del Govern
Reg. 93334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13585/10 us 
informo del següent:

El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 en la Línia 4: un 
sistema de més qualitat i equitat en l’alta especialització, 
centra la seva actuació en la reordenació dels procedi-
ments d’alta especialització en determinades disciplines. 
Les actuacions realitzades en aquesta línia es detallen en 
l’annex.

Barcelona, 19 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Varicela.htm
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Varicela.htm


2 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 441

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la recepta electrò·
nica en els centres de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 314-13745/10

Resposta del Govern
Reg. 93324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13745/10 i 
314-13746/10 us informo del següent:

Actualment la recepta electrònica està en fase de des-
plegament a nivell de tots els àmbits de l’atenció es-
pecialitzada. En concret, per l’àmbit de la xarxa de 
centres d’internament d’aguts del sistema sanitari inte-
gral d’utilització pública de Catalunya (Siscat) el grau 
d’implantació (e-rec/total de receptes) assolit en base 
a les dades de facturació del mes de juliol 2014 és del 
73,92%.

Pel que fa als centres de salut mental, el grau d’im-
plantació (e-rec/total de receptes) assolit en base a 
les dades de facturació del mes de juliol 2014 és del 
72,15%. Cal dir que l’objectiu a assolir en aquest àm-
bit és que tots els centres hagin iniciat la prescripció 
electrònica a finals d’aquest any, i que aquest fet suposi 
un grau d’implantació en recepta electrònica del 75%.

En l’annex s’adjunta el detall de la implantació de la 
recepta electrònica per l’àmbit dels centres d’interna-
ment d’aguts i dels centres de salut mental a nivell de 
cada regió sanitària, així com la informació detallada 
de cada centre d’internament d’aguts del Siscat iniciat en 
recepta electrònica i les dades relatives al grau d’im-
plantació a juliol 2014.

Barcelona, 7 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la recepta electròni·
ca en els centres de salut mental
Tram. 314-13746/10

Resposta del Govern
Reg. 93324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13745/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les derivacions de pacients de la llista 
d’espera per a intervencions quirúrgiques de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol a l’Hospital 
General de Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13790/10

Resposta del Govern
Reg. 93325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13790/10 
a 314-13793/10 us informo del següent:

En el període 2011-2014, l’Hospital Universitari Ger-
mans Trias i Pujol no ha derivat a l’Hospital Gene-
ral de Catalunya pacients en llista d’espera quirúrgica 
per la qual cosa no s’ha produït cap cost econòmic per 
aquest concepte per al CatSalut.

Pel que fa a la contractació a l’Hospital General de Ca-
talunya de l’any 2011, en virtut de la concurrència con-
vocada pel CatSalut l’any 2010, es contempla aquest 
centre com a complementari per al tractament de paci-
ents d’atenció especialitzada. Això vol dir que aquest 
centre només pot fer, per compte del CatSalut, activi-
tat de pacients derivats des d’altres centres.

Pel que fa a l’activitat quirúrgica, el nombre de pacients 
derivats des d’altres centres hospitalaris a l’Hospital Ge-
neral de Catalunya ha estat:

– l’any 2011, 50 pacients;
– l’any 2012, 345 pacients;
– l’any 2013, 520 pacients i 
– l’any 2014, una previsió de 650 pacients.

Alhora la contractació contempla la realització de ca-
teterismes cardíacs, que han estat els següents: 

– 2011: 836,
– 2012: 920,
– 2013: 741 i
– 2014: 413 (fins al mes de juny).
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L’evolució de la facturació de l’Hospital General de 
Catalunya al CatSalut, ha estat la següent: 

– 2011: 16,7 M€,
– 2012: 17,2 M€,
– 2013: 15,6 M€ i
– 2014: 6,3 M€ (fins a final de juny).

Barcelona, 12 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les derivacions de pacients de la llis·
ta d’espera per a intervencions quirúrgiques 
d’hospitals públics a l’Hospital General de 
Catalunya del 2011 ençà
Tram. 314-13791/10

Resposta del Govern
Reg. 93325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13790/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les derivacions de pacients de la llista 
d’espera per a proves diagnòstiques d’hos·
pitals públics a l’Hospital General de Catalu·
nya del 2011 ençà
Tram. 314-13792/10

Resposta del Govern
Reg. 93325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13790/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació de l’Hospital General de 
Catalunya al Servei Català de la Salut per 
serveis i derivacions del 2011 ençà
Tram. 314-13793/10

Resposta del Govern
Reg. 93325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13790/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió del laboratori de l’Hospital 
de Mataró
Tram. 314-13794/10

Resposta del Govern
Reg. 93326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13794/10 
i 314-13795/10 us informo del següent:

El Consorci Sanitari del Maresme ha seguit les direc-
trius del Departament de Salut, per tal d’aconseguir 
economies d’escala que facin més eficient la presta-
ció dels seus serveis de suport a l’assistència sanità-
ria. La metodologia proposada ha estat integrar alguns 
serveis de suport en entitats ja existents, a ser possi-
ble públiques o participades majoritàriament per en-
titats públiques, per tal d’assolir canvis que permetin 
la implantació d’aquestes economies d’escala a partir 
de la incorporació de l’activitat en un volum superior. 
D’aquesta manera, es pot aconseguir l’optimització de 
processos, la millora dels resultats econòmics i l’accés 
a un nivell superior de coneixement científic i noves 
tecnologies.

En aquest sentit, l’Òrgan de Govern del Consorci va 
demanar autorització al CatSalut per tal d’iniciar el 
procés legal que permetés la participació del Consor-
ci Sanitari del Maresme en el capital de l’empresa que 
fins al moment gestiona el Laboratori de Referència de 
Catalunya SA, entitat participada majoritàriament per 
entitats públiques. Aquest procés ha seguit la norma-
tiva legal necessària per a la seva instrumentalització, 
plasmada en l’Acord de Govern de 12 de juliol de 2012. 
S’ha realitzat el corresponent expedient administratiu 
i han participat en la seva tramitació el departaments 
de Salut, Governació i Relacions Institucionals i Eco-
nomia i Coneixement. Tota aquesta tramitació va fina-
litzar amb l’Acord de Govern 44/2014, de 18 de març, 
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pel qual el Consorci Sanitari del Maresme resta au-
toritzat per tal d’adquirir l’1 per cent del capital so-
cial del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. 
Aquest acord es va publicar al DOGC, de 20 de març 
de 2014.

Per tant, aquest procés ha permès que un servei que 
fins ara restava externalitzat el realitzi el Laboratori 
de Referència de Catalunya del Consorci Sanitari del 
Maresme, per tal de realitzar les prestacions del servei 
de laboratori clínic.

D’altra banda, pel que fa a la gestió del magatzem, 
l’òrgan de govern del Consorci Sanitari del Maresme 
va aprovar el dia 28 de maig de 2014 iniciar els trà-
mits necessaris per tal d’avaluar la idoneïtat de la in-
tegració del seu servei de logística a CLS AIE, una 
Agrupació d’Interès Econòmic pública, propietària al 
cent per cent de consorcis públics de la Generalitat de 
Catalunya. En aquest cas, el Consorci només ha ini-
ciat l’anàlisi econòmica i funcional per tal de realit-
zar l’avaluació indicada. Tanmateix, ha començat els 
contactes amb el CatSalut per tal de conèixer quina 
seria la tramitació legal necessària de l’expedient que 
caldria realitzar.

Barcelona, 12 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió del magatzem de l’Hospital 
de Mataró
Tram. 314-13795/10

Resposta del Govern
Reg. 93326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13794/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre els criteris tècnics de càlcul per a revalo·
rar els complements de les pensions de jubila·
ció del personal de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-13814/10

Resposta del Govern
Reg. 93327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13814/10 i 
314-13815/10 us informo del següent:

L’article 151 de l’Estatut del personal sanitari no facul-
tatiu de les Institucions Sanitàries de la Seguretat So-
cial, avui derogat, aprovat per l’Ordre de 26 d’abril de 
1973, establia que els jubilats voluntaris que sol·licitessin 
la seva jubilació després dels 60 anys d’edat i 25 anys 
de cotització i serveis efectius a la Seguretat Social, i 
els jubilats forçosos per edat reglamentària, que reuni-
en les referides condicions, percebrien el complement 
que fos necessari perquè la pensió que tinguessin re-
coneguda per la mutualitat laboral arribés al 100% de la  
retribució base, premis d’antiguitat, complement de 
destinació, de lloc de treball i de comandament, i gra-
tificacions reglamentàries extraordinàries, que es vin-
guessin percebent en el moment de la jubilació.

La jurisprudència del Tribunal Suprem establerta en di-
verses sentències, entre elles la de 26 de juny de 1996, 
d’11 de juny de 1997 i de 9 de febrer de 2004, determi-
na que l’article 151 reconeixia a la persona jubilada el 
dret a percebre un complement que, sumat a la pensió 
de jubilació abonada per l’Institut Nacional de la Se-
guretat Social (INSS), li garantís la percepció del que 
guanyava en actiu en el moment de la jubilació, sense 
que es mantingués el seu caràcter fix i invariable.

Per tant, l’import del complement de pensió no pot ar-
ribar a ser, sumant-hi la pensió abonada per l’INSS, 
superior en cap cas a les retribucions que percebia el 
professional en el moment de la jubilació.

En conseqüència, quan s’incrementa la pensió de jubi-
lació reconeguda per l’INSS amb els percentatges es-
tablerts en les diferents lleis de pressupostos de l’Estat, 
la quantia reconeguda per l’ICS en concepte de com-
plement de pensió es redueix en la mateixa quantia que 
l’increment experimentat per la pensió de jubilació.

Finalment, l’Institut Català de la Salut no té cap im-
port pendent de pagament en concepte de revaloritza-
cions dels complements de pensions.

Barcelona, 12 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament als in·
fermers jubilats de l’Institut Català de la Sa·
lut en concepte de revaloració dels comple·
ments de les pensions
Tram. 314-13815/10

Resposta del Govern

Reg. 93327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13814/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre el nombre previst de targetes sanitàries 
individuals Cuida’m
Tram. 314-13816/10

Resposta del Govern

Reg. 93328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13816/10 a 
314-13821/10 us informo del següent:

L’emissió de la targeta Cuida’m s’ha de sol·licitar a pe-
tició o amb el consentiment del malalt, o del seu cui-
dador / representant, per la qual cosa és difícil fer una 
previsió del nombre de targetes que s’emetran. Tan-
mateix es disposa de dades estimatòries epidemiològi-
ques per regions sanitàries, tenint en compte que:

– En el cas de demències, la prevalença global és de 9,6% 
en les persones de més de 70 anys, i d’aquestes el 6,6% 
són malaltia d’Alzheimer. L’estimació és que el 40% de 
les demències són de GDS 4 o superior, per tant les que 
tindrien el perfil per sol·licitar la TSI Cuida’m.

– En el cas de dany cerebral hi ha pocs estudis epi-
demiològics fiables. Segons l’Enquesta de discapaci-
tat, autonomia personal i situacions de dependència de 
l’INE s’estima un 7,6 ‰ les persones afectades a Ca-
talunya. Les alteracions de conducta no estan presents 
en tots. S’ha fet una estimació del 40%.

La valoració de la primera fase es va fer l’any 2013 i 
la de la segona fase està prevista per finals d’any 2014.

Els resultats de l’avaluació qualitativa de la primera 
fase i el volum de peticions en aquesta fase permetia 
ampliar el pilotatge, disposant de més targetes emeses 
per a la valoració de la segona fase a fi que els resultats 
siguin més determinants i significatius.

Amb els resultats de la valoració de la primera fase es 
va considerar oportuna una ampliació, però no a tot 
Catalunya, donat que s’ha optat per la implantació pro-
gressiva al llarg del període establert 2011-2015. Amb 
la valoració de la segona fase de pilotatge estarem amb 
millor disposició per garantir la implantació a tot Ca-
talunya l’any 2015, tal i com estableix el Pla de salut.

Pel que fa al canvi de criteris per sol·licitar la TSI Cui-
da’m no s’ha previst, en principi, ampliar les patolo-
gies. Cal tenir present que aquesta TSI va destinada a 
persones amb característiques específiques i que ne-
cessiten una atenció diferenciada. El col·lectiu desti-
natari no es pot generalitzar ja que la TSI perdria el 
sentit diferenciador i la desvirtuaria com a tal. Mal-
grat això, al llarg dels pilotatges s’estan recollint altres 
modificacions i/o ampliacions pel que fa al circuït i 
criteris de tràmit de la sol·licitud, que es valoraran per 
si es considera convenient aprovar i per tant implantar.

També ens facilitarà el procés gradual d’implantació 
valorar si cal ajustar l’accés de la TSI Cuida’m a algun 
altre col·lectiu específic que es determini com a tribu-
tari dels seus beneficis sense que això comporti des-
virtuar l’objectiu d’aquesta targeta sanitària.

En compliment de l’establert al Pla de Salut, aquest 
projecte s’ha planificat en el termini dels 5 anys de du-
rada del propi Pla. A finals de l’any 2012 es va presen-
tar la seva posada en marxa, al gener 2013 es va iniciar 
el pilotatge i al juliol s’amplia a part de Barcelona ciu-
tat, esquerra de l’Eixample. Es manté fins l’1 de juny 
de 2014 en què es fa una nova ampliació del pilotat-
ge, tant pel que fa a territori com als supòsits. Al llarg 
de l’any 2015 s’anirà ampliant de manera que, a final 
d’any i coincidint amb la finalització del termini de 
l’actual Pla de salut, estigui implantat a tot Catalunya.

D’altra banda, cal assenyalar que la petició sempre es 
fa a través dels professionals. Els usuaris els fan les se-
ves consideracions i els professionals d’acord amb els 
protocols establerts, fan la sol·licitud. Així doncs totes 
les sol·licituds són tramitades per facultatius, a criteri 
propi amb consentiment del malalt o representant, o a 
demanda d’aquests.

En relació a la difusió i comunicació del projecte, es 
va fer a finals de 2012 i inici del 2013 i el 2015 es re-
forçarà quan es desplegui a tot el territori català. Els 
destinataris han estat tant els usuaris com el personal 
sanitari.

En l’annex es detallen les estimacions epidemiològi-
ques per regions sanitàries així com les previsions de 
les patologies de salut mental, els resultats de l’avalua-
ció de la implantació de la TSI cuida’m, 2013 i la re-
lació d’accions de difusió i comunicació del projecte.

Barcelona, 12 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats de la prova pilot de les 
targetes sanitàries individuals Cuida’m
Tram. 314-13817/10

Resposta del Govern
Reg. 93328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13816/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació de les patologies incloses 
en la targeta sanitària individual Cuida’m
Tram. 314-13818/10

Resposta del Govern
Reg. 93328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13816/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari definitiu d’implantació de 
la targeta sanitària individual Cuida’m
Tram. 314-13819/10

Resposta del Govern
Reg. 93328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13816/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de targetes sanitàries indi·
viduals Cuida’m demanades a instància del 
tutor del titular o el beneficiari i a instància 
del personal sanitari
Tram. 314-13820/10

Resposta del Govern
Reg. 93328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13816/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer una campanya de di·
fusió de la targeta sanitària individual Cui·
da’m
Tram. 314-13821/10

Resposta del Govern
Reg. 93328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13816/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes mèdiques i qui·
rúrgiques en el segon semestre en el perío·
de 2003·2013
Tram. 314-13839/10

Resposta del Govern
Reg. 93335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13839/10 ad-
junto l’evolució de les altes mèdiques i quirúrgiques 
als centres del sistema sanitari integral d’utilització 
pública (Siscat) desglossades per regió sanitària i cen-
tre d’acord amb el registre del Conjunt Mínim Bàsic 
de Dades (CMBD) dels hospitals d’aguts.

Barcelona, 12 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta del Departament de Salut 
i el Servei Català de la Salut amb relació a 
les àrees de terciarisme per a la regió sani·
tària de Girona
Tram. 314-13842/10

Resposta del Govern
Reg. 93329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13842/10 i 
314-13843/10 us informo del següent:

La quarta línia d’actuació del Pla de salut de Catalu-
nya 2011-2015 (un sistema de més qualitat i equitat en 
l’alta especialització) dóna una definició de terciaris-
me o alta especialització:

«Per terciarisme s’entén un conjunt de serveis altament 
especialitzats que comporten un molt elevat requeri-
ment tecnològic i expertesa professional, habitualment 
d’un cost elevat i que, atesa la seva baixa prevalença 
i alta complexitat, es beneficien de la concentració en 
un nombre reduït de proveïdors».

És per això que, a diferència d’altres serveis públics de 
salut, la planificació del terciarisme s’ha de dur a ter-
me en un marc nacional i no regional.

Aquesta qüestió, que també es plantegen altres sis-
temes sanitaris del nostre entorn social i econòmic, 
representa la recerca d’un ajustat equilibri entre ac-
cessibilitat, equitat en resultats i eficiència. Des de la 
vessant tècnica, l’abordatge de la planificació d’aques-
tes àrees de l’atenció sanitària, prestacions, o proce-
diments sempre s’ha basat en el treball conjunt entre 
l’administració sanitària, les societats científiques im-
plicades i els professionals de reconegut prestigi, pro-
curant assolir una representació territorial equilibrada 
dels recursos disponibles arreu de Catalunya.

Sense dubte, sempre pot ser objecte de valoració quina 
proporció de l’atenció terciària a la població resident 
es resol en un determinat territori amb els recursos 
disponibles. Paral·lelament, però, també s’ha de posar 
en valor la capacitat i/o possibilitat d’aquest territori 
per connectar-se i coordinar-se amb la resta de la xar-
xa del conjunt del país per atendre determinades pa-
tologies o procediments en centres de referència, que 
tenen el compromís d’avaluar la seva qualitat i els seus 
resultats.

Tenint en compte que la planificació de l’alta especi-
alització requereix una visió del conjunt de tot el sis-
tema sanitari públic de Catalunya i que la visió des 
d’un territori concret pot comportar una valoració es-
biaixada del conjunt, es detallen en l’annex els centres 

de referència per als procediments, prestacions o àrees 
d’atenció ja establerts per les corresponent instrucci-
ons del CatSalut per a la població resident a la Regió 
Sanitaria de Girona.

Pel que fa a la cirurgia pediàtrica de la Regió Sani-
tària de Girona i l’Hospital Josep Trueta, actualment 
el Servei Català de la Salut, juntament amb la Direc-
ció General de Planificació i Recerca en Salut del De-
partament de Salut i el grup de cirurgia pediàtrica de 
la Societat Catalana de Pediatria, està treballant una 
proposta de reordenació de la cirurgia pediàtrica per 
al conjunt de Catalunya. Abans de final d’any s’espera 
culminar aquest treball amb la formulació d’una pro-
posta d’organització, la seva aprovació, i la seva poste-
rior presentació.

A dia d’avui, a l’espera de formalitzar aquestes darre-
res passes, la proposta planteja un model basat en la 
identificació d’un nombre limitat d’unitats de cirurgia 
pediàtrica en hospitals de referència, responsables de 
l’atenció de tota la cartera de serveis pròpia de l’es-
pecialitat de cirurgia pediàtrica (a excepció de la de-
finida expressament com a terciària), en col·laboració 
amb els centres que els quedin adscrits. Aquestes uni-
tats, que disposaran d’un dispositiu d’atenció a les 
urgències quirúrgiques pediàtriques de 24 hores els 7 
dies de la setmana, hauran de conformar una xarxa 
amb els seus centres col·laboradors per a l’atenció bàsi-
ca i subscriure-hi acords explícits, en els quals també 
haurà de prendre-hi part el SEM.

En el cas de Girona, pendent també d’aprovació, la 
proposta preveu que l’Hospital Dr. Josep Trueta ges-
tioni una de les unitats de cirurgia pediàtrica. Així 
doncs, l’Hospital haurà de subscriure acords amb els 
restants centres de la regió per determinar l’abast de 
l’atenció que es durà a terme en cadascun d’ells: des de 
les urgències quirúrgiques a determinades edats fins a 
la cirurgia menor ambulatòria, passant per l’hospita-
lització, seran aspectes a concretar en aquests acords. 
Val a dir que en el cas de la Regió Sanitària de Girona 
la conformació d’aquesta unitat de cirurgia pediàtrica 
anirà acompanyada d’una major dotació de recursos.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta relativa a la cirurgia pe·
diàtrica per a la regió sanitària de Girona i 
l’Hospital Doctor Josep Trueta durant el pe·
ríode 2003·2014
Tram. 314-13843/10

Resposta del Govern
Reg. 93329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13842/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tercer centre d’atenció primària de 
Castelldefels (Baix Llobregat) i sobre l’activi·
tat assistencial del CAP El Castell
Tram. 314-13877/10

Resposta del Govern
Reg. 93330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13877/10 us 
informo del següent:

La ubicació prevista per al tercer centre sanitari de 
Castelldefels és a l’entorn dels barris de Canyars i Vis-
ta Alegre d’aquest municipi. Durant el mes de juliol de 
2014 s’ha aprovat el Pla funcional d’aquest nou equi-
pament i la previsió és poder iniciar el projecte del 
centre durant el darrer trimestre d’aquest any.

Els serveis a ubicar en aquest centre són els següents: 
atenció descentralitzada de medicina familiar i comu-
nitària (medicina i infermeria) de l’equip d’atenció pri-
mària de Castelldefels - 1 (El Castell), rehabilitació, 
centre de salut mental d’adults, hospital de dia de salut 
mental d’adults i atenció i seguiment de drogodepen-
dències.

En l’annex es detallen les dades de població atesa i l’ac-
tivitat assistencial de l’EAP El Castell.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre el protocol d’actuació amb els pacients 
amb encefalitis miàlgica, fibromiàlgia, sensibi·
litat química múltiple i hiperelectrosensibilitat
Tram. 314-13878/10

Resposta del Govern
Reg. 93331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-13878/10 us 
informo del següent:

Actualment, i malgrat que l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) ja ha reconegut oficialment la fibromiàl-
gia (FM) i la síndrome de fatiga crònica (SFC), enca-
ra hi ha un grau de desconeixement elevat d’aquestes 
patologies a causa, entre altres raons, de l’absència de 
mecanismes fisiopatològics propis, de la multiplicitat 
de símptomes que individualment poden ser comuns a 
la població general, de la fluctuació del seu curs, i de 
l’encavalcament amb altres entitats de diagnòstic ex-
clusivament clínic. Aquesta circumstància en compli-
ca el diagnòstic i de retruc dificulta la determinació 
del nombre de persones que pateixen FM o SFC.

En el cas de la FM, d’acord a les darreres dades dis-
ponibles de l’enquesta de salut de Catalunya (ESCA), 
l’any 2013 un 1,9% de la població (el 3,4% de les dones 
i el 0,4% dels homes) de més de 15 anys declarava pa-
tir o haver patit fibromiàlgia, percentatge que equival a 
unes 122.000 persones afectades a Catalunya.

Quant a la SFC, no es disposa d’estudis de prevalença 
entre la població catalana, per bé que en d’altres països 
aquesta patologia afecta entre el 0,07% i el 0,3% de les 
persones. Aquests percentatges donarien un volum de 
població afectada a Catalunya d’entre 5.000 i 22.000 
persones, amb un perfil majoritari de gent jove, d’entre 
vint i quaranta anys, i com en el cas de la FM, sobre-
tot femení.

Val a dir, però, que el registre del CMBD d’Atenció Pri-
mària aporta dades d’utilització dels recursos sanitaris 
públics d’atenció primària codificats per diagnòstics de 
FM o SFC dels quals se’n desprenen unes prevalences 
diferents. Així, l’any 2013 consten atesos de FM un to-
tal de 23.349 pacients, amb un promig de 2,5 visites 
per pacient/any i un clar predomini femení (95% de pa-
cients). Pel que fa a la SFC, el nombre de pacients visi-
tats durant el mateix període ha estat de 12.827, amb un 
promig de 2 visites per pacient/any i també amb un clar 
predomini de dones (71%).

Quant a la síndrome de sensibilitat química múltiple 
(SQM), la situació és encara més complexa. El fet que 
la majoria de casos detectats tinguin pocs aspectes co-
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muns i presentin símptomes i graus d’afectació molt 
diversos, juntament amb els desacords sobre els me-
canismes biològics que l’originen i la manca de crite-
ris comuns per al seu diagnòstic i tractament, fa que 
aquest trastorn sigui a dia d’avui objecte d’intensos de-
bats entre la comunitat científica. D’acord amb el Do-
cumento de Consenso de SQM (2011) del Ministeri de 
Sanitat, l’evidència analitzada estima una prevalença 
del 0,2% a 4% de la població, amb altra vegada un clar 
predomini de les dones entre les persones afectades. La 
forquilla resultant en nombres absoluts oscil·laria a Cata-
lunya entre les 15.000 i les 300.000 persones. En aquest 
cas, a més, cal tenir present que l’absència de reconei-
xement de la SQM com a malaltia per part de l’OMS 
comporta que aquesta no es trobi contemplada com una 
entitat amb un codi específic en la Classificació Interna-
cional de Malalties (CIM-10), fet que impedeix la iden-
tificació d’una xifra de persones diagnosticades en els 
registres d’activitat del CatSalut.

Per últim, en el cas de la hiperelectrosensibilitat (HES), 
és a dir, l’afectació provocada per l’exposició a camps 
electromagnètics no ionitzants a intensitats molt per 
sota dels límits de radiació màxims permesos pels 
estàndards internacionals, tampoc compta amb el re-
coneixement com a malaltia. L’any 2005 l’OMS va 
caracteritzar l’HES com una varietat de símptomes in-
específics que difereixen d’individu a individu, certa-
ment reals i de gravetat variable, però sense que hi ha-
gi un criteri diagnòstic clar ni cap base científica que 
relacioni els símptomes a l’exposició a camps electro-
magnètics. L’HES, per tant, no té la consideració de 
diagnòstic mèdic, ni està clar que comporti un únic 
problema de salut. No es compta, doncs, amb dades 
de casos diagnosticats a Catalunya, i ni tan sols amb 
trams de prevalença fiables a escala internacional so-
bre els quals estimar un volum de casos (les estimaci-
ons van des d’uns pocs casos per milió fins al 5% de 
la població).

Pel que fa a l’existència d’un protocol d’actuació da-
vant pacients amb SQM, cal dir que donada la poca 
evidència mèdica existent sobre el maneig assistencial 
d’aquests pacients, no es disposa de cap protocol ge-
neral, però sí del document Recomanacions de bona 
pràctica clínica sobre l’atenció als serveis d’urgències 
hospitalàries dels afectats de sensibilitat química múl-
tiple. Les recomanacions que conté aquest document, 
elaborat al juliol de 2010 i accessible via Canal Salut 
al web del Departament, es van difondre a tots els hos-
pitals del Siscat.

Addicionalment, el Documento de Consenso de SQM 
(2011) del Ministeri de Sanitat també planteja tot un 
seguit de recomanacions consensuades que aborden el 
tractament d’aquests pacients en els serveis sanitaris.

Fruït d’aquests documents, el Departament de Salut ha 
difós tot un seguit de recomanacions generals adreça-
des al personal mèdic per quan una persona que pateix 
aquest trastorn arribi a un servei d’urgències hospita-

làries. Cal tenir en compte que les urgències hospitalà-
ries són un dels serveis més freqüentats i alhora crítics 
en l’atenció d’aquests pacients, on no és possible dis-
posar d’espais reservats d’ús exclusiu per aquesta situ-
ació. Per això es recomana, si l’ocupació del servei ho 
permet, l’atenció de l’afectat d’SQM en un box indivi-
dual encara que això no suposa que necessiti mesures 
d’aïllament específiques.

Properament el Departament de Salut i el Servei Ca-
talà de la Salut tenen previst fer un nou esforç per tal 
d’estendre i millorar el coneixement de l’SQM i les 
millors pràctiques clíniques relacionades entre els pro-
fessionals.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos disponibles de transport 
sanitari urgent del nou model d’atenció a les 
emergències
Tram. 314-14172/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14172/10 a 
314-14181/10 us informo del següent:

En data 11 de juny de 2014 es va publicar a la platafor-
ma electrònica de contractació pública de la Generali-
tat de Catalunya, portal únic i d’accés públic per a la 
difusió de la informació de la seva activitat contractu-
al, la contractació de la gestió dels serveis de transport 
sanitari en la modalitat urgent i no urgent a Catalunya, 
excepte al territori de l’Aran.

Posteriorment, en data 5 d’agost de 2014 es van publi-
car les corresponents esmenes.

Al seu plec de prescripcions tècniques es detallen els 
requeriments relatius al nombre de recursos, distribu-
ció territorial, dotació de professionals, valor estimat i 
pressupost de licitació, parc mòbil etc., precisos per a 
la prestació del servei en funció de la modalitat, urgent 
o no urgent.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre i la distribució territorial 
dels vehicles d’intervenció ràpida del nou 
model d’atenció a les emergències
Tram. 314-14173/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos de transport sanitari que 
necessitarà el nou dispositiu d’atenció a les 
emergències
Tram. 314-14174/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal i el perfil professional del 
nou model d’atenció a les emergències sa·
nitàries
Tram. 314-14175/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost previst en el concurs de trans·
port sanitari per la compra de vehicles per al 
nou model d’atenció a les emergències sa·
nitàries
Tram. 314-14176/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles de suport vital 
bàsic previst pel concurs de transport sani·
tari
Tram. 314-14177/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores de cobertura dels 
vehicles de suport vital bàsic previstes en el 
concurs de transport sanitari
Tram. 314-14178/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores de cobertura dels 
vehicles de suport vital avançat previstes en 
el concurs de transport sanitari
Tram. 314-14179/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució territorial, la tipologia i el 
nombre de vehicles de suport vital avançat 
previstos en el concurs de transport sanitari
Tram. 314-14180/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14172/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de les urgències i les 
emergències mèdiques en el concurs de 
transport sanitari
Tram. 314-14181/10

Resposta del Govern
Reg. 93336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació dels professionals nutricio·
nistes per part del Departament de Salut i 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
Tram. 314-14516/10

Resposta del Govern
Reg. 93337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14516/10 us 
informo del següent:

Des de l’any 2013, s’està desenvolupant una estratè-
gia en nutrició de persones amb necessitats comple-
xes de salut. El seu plantejament neix del coneixement 
que, mentre l’estat nutricional no és avaluat i abordat 
de manera òptima en l’entorn comunitari, l’evidència 
mostra que en les persones de perfil pacient crònic 
complex (PPC) l’estat nutricional esdevé un indicador 
important de qualitat de vida i d’utilització de recur-
sos sanitaris i, en els de perfil malaltia crònica avança-
da (MACA) representa un paràmetre clínic relacionat 
amb la qualitat i l’esperança de vida.

L’estratègia es focalitza, doncs, en l’abordatge comu-
nitari de la desnutrició en persones amb complexitat 
clínica i és una iniciativa del Pla interdepartamen-
tal d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) 
i del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat 
(PPAC), amb la col·laboració de la Societat Espanyola 
de Nutrició Parenteral i Enteral (SENPE) i l’Associa-
ció d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya 
(AIFICC).

La iniciativa està basada en el consens de professio-
nals que realitzen atenció directa a les persones, incor-
porant la sensibilitat i la visió dels serveis socials i de 
la salut pública, amb l’objectiu d’obtenir propostes fac-
tibles de bones pràctiques, orientades a les necessitats 
nutricionals de les persones amb complexitat clínica.

A més dels proposats per les dues societats científi-
ques esmentades, en aquesta iniciativa estan partici-
pant professionals experts de l’àmbit de la medicina 
de família (CAMFiC), la geriatria (SCGG), la medi-
cina interna (SCMI), l’endocrinologia (SCENES), les 
cures pal·liatives (SCBCP), la salut pública (ASPCAT), 
el camp de la dietètica/nutrició (CODINUCAT) i els 
serveis socials.

La idea horitzó del projecte és que tots els pacients en 
situació de cronicitat a Catalunya (universalment iden-
tificats bé com PCC o MACA) han de gaudir d’un es-
tat nutricional òptim gràcies a una estratègia de base 
comunitària, sanitària i social, orientada a la preven-
ció i el maneig assistencial.

Diversos grups de professionals sanitaris i dels serveis 
socials, de malalts i cuidadors han identificat, mitjan-
çant mètodes sistemàtics, les actuacions clau que cal-
dria endegar en aquest àmbit. Aquest procés ha finalit-
zat el juny de 2014. En el període juny de 2014 a juny 
de 2015 es modelitzaran les bones pràctiques mitjan-
çant consens d’experts, amb la intenció d’iniciar la im-
plementació de la proposta a partir de setembre 2015.

Els departaments de nutrició i de recerca de la Facultat 
de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic donen 
suport metodològic al desenvolupament i avaluació de 
l’impacte del projecte.

El procés d’implementació es farà recollint l’experièn-
cia d’altres projectes d’èxit a nivell internacional (Ho-
landa com a referent principal).

Durant la fase de modelització es faran recomanacions 
sobre la funció dels professionals nutricionistes en aquest 
àmbit. Val a dir que durant la identificació dels elements 
clau, el rol comunitari d’aquest col·lectiu ha estat emfasit-
zat com una bona pràctica desitjable i, en conseqüència, 
aquest serà l’enfocament que s’apliqui al model.

Barcelona, 19 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència de 
llarga estada del 2011 ençà
Tram. 314-14676/10

Resposta del Govern
Reg. 91991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14676/10 us 
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informo que trobareu la informació de què disposa el 
Departament de Benestar Social i Família a la docu-
mentació annexa a aquesta resposta.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la disminució de benefi·
ciaris de la Llei de la dependència
Tram. 314-14677/10

Resposta del Govern
Reg. 91992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14677/10, 
314-14678/10, 314-14679/10, 314-14680/10, 314-
14681/10, 314-14682/10, 314-14683/10, 314-14684/10 i 
314-14685/10 us informo que des de l’entrada en vigor 
de la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependència 
el nombre de valoracions sol·licitades i valorades a la 
ciutat de Barcelona en data 1 de gener de 2014 i 30 de 
juny de 2014 és la següent: 

Valoracions a la ciutat de Barcelona

Valoracions  
sol·licitades

Valoracions  
efectuades

01/01/2014 106.094 94.733
30/06/2014 109.923 97.539

Pel que fa a quantes persones se’ls ha elaborat el seu 
Programa Individual d’Atenció (PIA) des de l’entrada 
en vigor de la Llei 39/2006 i fins a data 1 de gener de 
2014 i 30 de juny de 2014, trobareu la informació sol-
licitada, per graus, a la taula següent: 

1 de gener de 2014 30 de juny de 2014

PIA resolts  
per grau PIA inicials

Modificacions  
de PIA PIA inicials

Modificacions  
de PIA

III 24.126 10.947 24.327 12.050
III 21.247 10.991 21.761 12.548
III 3.028 676 3.093 766

Total 48.401 22.614 49.181 25.364

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds inicials de 
beneficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, re·
lativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14678/10

Resposta del Govern
Reg. 91992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14677/10.

D’altra banda, el nombre de PIA inicials que hi ha en 
tramitació a la ciutat de Barcelona a data 1 de gener 
de 2014 és de 2.751; a data 30 de juny de 2014 és de 
2.254.

Pel que fa al nombre de persones beneficiàries, us fem 
avinent que a data 1 de gener de 2014, a la ciutat de 
Barcelona, hi ha un total de 31.303 beneficiaris amb 
45.369 prestacions i serveis; a data 30 de juny de 2014 
hi ha un total de 29.459 beneficiaris amb 42.865 pres-
tacions i serveis.

La disposició addicional setena del Reial Decret-llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’es-
tabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat 
estableix que les prestacions econòmiques per a cures 
en l’entorn familiar queden subjectes a un període sus-
pensiu de dos anys. Aquest fet i les defuncions fa que 
el nombre de beneficiaris hagi disminuït.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de valoracions fetes a be·
neficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, relati·
va a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-14679/10

Resposta del Govern
Reg. 91992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14677/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de valoracions fetes a per·
sones amb dret a ésser beneficiàries de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen·
dència, a Barcelona
Tram. 314-14680/10

Resposta del Govern
Reg. 91992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14677/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de programes individuals 
d’atenció, de tipus inicial, a Barcelona
Tram. 314-14681/10

Resposta del Govern
Reg. 91992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14677/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de modificacions a progra·
mes individuals d’atenció a Barcelona
Tram. 314-14682/10

Resposta del Govern
Reg. 91992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14677/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de seguiments a progra·
mes individuals d’atenció a Barcelona
Tram. 314-14683/10

Resposta del Govern
Reg. 91992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14677/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de programes individuals 
d’atenció pendents a Barcelona
Tram. 314-14684/10

Resposta del Govern
Reg. 91992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14677/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
Barcelona
Tram. 314-14685/10

Resposta del Govern
Reg. 91992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14677/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre els criteris per a desestimar prestacions 
vinculades a l’assistent personal
Tram. 314-14704/10

Resposta del Govern
Reg. 91993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14704/10 us 
informo que l’assistència personal a Catalunya es re-
gula mitjançant l’Ordre ASC/471/2010, de 28 de se-
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tembre, per la qual es regulen les prestacions i els i 
les professionals de l’assistència personal a Catalunya. 
En aquesta Ordre s’estableixen quins són els requisits 
generals i els específics d’accés a la prestació que han 
de complir les persones beneficiàries i les accions, re-
quisits i obligacions de l’assistent personal.

D’altra banda us fem avinent que en l’acord del Pro-
grama Individual d’Atenció (PIA) es determinen els 
serveis i/o prestacions destinades a la millora en l’au-
tonomia i l’atenció a la situació de dependència segons 
quin sigui el grau de la persona dependent a més d’allò 
establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència, i el seu desplegament 
normatiu.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nivell de mercuri en els 
aliments
Tram. 314-14709/10

Resposta del Govern
Reg. 93338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14709/10 us 
informo del següent:

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) 
du a terme de forma continuada la vigilància sanità-
ria dels aliments comercialitzats a Catalunya mitjan-
çant el Sistema de vigilància sanitària dels aliments 
(SIVAL).

Aquesta vigilància sanitària consisteix en la recollida 
d’aliments en establiments alimentaris de tot el territo-
ri català, incloent qualsevol fase de la cadena alimen-
tària, des d’elaboradors fins a minoristes, per a la seva 
posterior anàlisi i valoració de resultats.

Els resultats de mercuri de les mostres investigades en 
el període sol·licitat es detallen en l’annex. Cal dir que, 
els percentatges de conformitats de les mostres analit-
zades són molt elevats, entre el 95 i el 100% i eviden-
cien el compliment de l’objectiu de conformitat dels 
perills químics del Pla de seguretat alimentària 2007-
2010 i 2012-2016 (>95%).

Pel que fa a les accions del Departament de Salut, d’una 
banda, l’ASPCAT disposa de procediments de control 

que s’activen en casos de detecció d’aliments amb ni-
vells superiors de mercuri als permesos que garantei-
xen una resposta immediata i homogènia a tot el ter-
ritori. Aquestes actuacions s’inicien sempre amb una 
inspecció en els establiments implicats, on s’investi-
guen les possibles causes del perill, s’avaluen els auto-
controls de l’operador econòmic, s’identifiquen els lots 
implicats, es requereix la no comercialització i s’insta a 
la recuperació del producte afectat distribuït, es realit-
za un mostreig reglamentari (si escau) i s’insta l’establi-
ment que corregeixi la irregularitat i se’l requereix que 
adopti mesures per evitar que el perill detectat es torni 
a produir.

Aquestes intervencions també es duen a terme en co-
municacions d’alerta alimentària o d’una irregularitat 
per mercuri.

D’altra banda, els anys 2000, 2005, 2008 i 2010, l’ASP-
CAT ha portat a terme estudis de dieta total a Catalu-
nya per estimar la ingesta de diversos contaminants 
químics ambientals de la població de Catalunya i ava-
luar el possible risc per a la salut, derivat de la seva 
presència en els aliments.

D’acord amb les dades d’aquests estudis, s’observa que 
el consum de peix no representa un risc per a la salut 
del conjunt de la població, derivat de la presència de 
metilmercuri. L’exposició a metilmercuri de la pobla-
ció general és inferior a la ingesta setmanal tolerable 
establerta per l’EFSA (European Food Safety Autho-
rity). No obstant, s’identifiquen en els estudis de dieta 
dos grups de població vulnerables: els nens i les dones 
embarassades, que superen lleugerament o s’acosten 
als nivells de seguretat toxicològica.

Per tal de garantir un elevat nivell de protecció de la 
població, l’ASPCAT realitza recomanacions de con-
sum a grups de població vulnerables, que es poden 
trobar als webs de Perills químics de la cadena ali-
mentària: Vigilància i control dels contaminants quí-
mics ambientals en pinsos i aliments a Catalunya; Du-
rant l’embaràs, aliments segurs, més que mai!, El peix 
i el marisc; Recomanacions per a l’alimentació en la 
primera infància; Consells de seguretat alimentària 
per a embarassades; i altres.

A part del Departament de Salut, el Departament d’A-
gricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural (DAAM), dins l’àmbit de les seves competències, 
realitza investigacions dels nivells de mercuri en pro-
ductes de l’aqüicultura i en les zones de producció de 
marisc de Catalunya. Els resultats mostren percentat-
ges de conformitat molt elevats.

Barcelona, 19 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llengua materna indicada en les sol·
licituds de matriculació per a P3 a les esco·
les públiques per al curs escolar 2013·2014
Tram. 314-14733/10

Resposta del Govern
Reg. 93341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14733/10 i 
314-14734/10, us informo del següent:

Annex, us trameto, la relació de sol·licituds d’admissió al 
primer curs d’educació infantil de segon cicle, desglos-
sat per curs escolar, per llengua, i per Servei Territorial 
d’Ensenyament.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llengua materna indicada en les sol·
licituds de matriculació per a P3 a les esco·
les públiques per al curs escolar 2014·2015
Tram. 314-14734/10

Resposta del Govern
Reg. 93341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14733/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres educatius en què el caste·
llà s’usa com a llengua vehicular en un 25% 
de l’horari lectiu
Tram. 314-14735/10

Resposta del Govern

Reg. 92793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14735/10 us 
informo del següent:

Els centres públics i els centres privats sostinguts amb 
fons públics han d’elaborar, com a part del projecte 
educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el trac-
tament de les llengües al centre.

El projecte lingüístic, que s’ha de concretar a partir 
de la realitat sociolingüística de l’entorn i d’acord amb 
el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les 
lleis, dóna criteri amb relació a l’aprenentatge, el trac-
tament i l’ús de les llengües en el centre.

Les famílies i la resta de persones membres de la co-
munitat escolar tenen dret a conèixer el projecte edu-
catiu del centre. Amb aquests efectes, cada centre ha 
de mantenir el seu projecte educatiu a disposició de 
totes les persones membres de la comunitat educativa i 
facilitar-los-en el coneixement.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de la declaració de lle·
ialtat de la sectorial Mossos per la Indepen·
dència, de l’Assemblea Nacional Catalana, 
de l’agost del 2014
Tram. 314-14741/10

Resposta del Govern

Reg. 92722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 res-
posta a les preguntes parlamentàries 314-14741/10, 314-
14742/10, 314-14743/10, 314-14744/10, 314-14745/10, 
314-14746/10 i 314-14747/10, us informo del següent:
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El posicionament del Departament d’Interior en aquest 
assumpte sempre ha estat clar, en el sentit que actuarà 
amb fermesa en el cas que els integrants d’aquest col-
lectiu no respectin l’ordenament jurídic o que aquestes 
manifestacions verbals afectin el servei a la ciutadania 
o l’activitat policial que desenvolupen.

Aquestes declaracions manquen de qualsevol tipus 
d’oficialitat per no haver estat subscrites per ningú que 
ostenti la representació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra, ja sigui a nivell polític o a nivell 
intern del Cos.

Pel que fa referència a futurs esdeveniments, cal reme-
tre’s al que sempre s’ha dit des del Departament d’In-
terior, en el sentit que el Govern complirà amb la lega-
litat vigent i que, per tant, també ho farà la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a la decla·
ració de lleialtat de la sectorial Mossos per 
la Independència, de l’Assemblea Nacional 
Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 314-14742/10

Resposta del Govern
Reg. 92722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14741/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del marc legal dels 
agents dels Mossos d’Esquadra que subs·
criuen la declaració de lleialtat de la sectori·
al Mossos per la Independència, de l’Assem·
blea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 314-14743/10

Resposta del Govern
Reg. 92722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14741/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la declaració de lleialtat de la sectorial 
Mossos per la Independència, de l’Assem·
blea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 314-14744/10

Resposta del Govern
Reg. 92722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14741/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment dels deures dels mos·
sos d’esquadra
Tram. 314-14745/10

Resposta del Govern
Reg. 92722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14741/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre la participació dels agents dels Mossos 
d’Esquadra en la declaració de lleialtat de la 
sectorial Mossos per la Independència, de 
l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost del 
2014
Tram. 314-14746/10

Resposta del Govern
Reg. 92722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14741/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el posicionament dels agents dels 
Mossos d’Esquadra amb relació a la decla·
ració de lleialtat de la sectorial Mossos per 
la Independència, de l’Assemblea Nacional 
Catalana, de l’agost del 2014
Tram. 314-14747/10

Resposta del Govern
Reg. 92722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14741/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols per a activar els equips 
aeris d’extinció d’incendis
Tram. 314-14968/10

Resposta del Govern
Reg. 91728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14968/10, 
314-14969/10, 314-14970/10, 314-14971/10 i 314-
14972/10, us informo del següent:

El mitjà aeri a què fan referència les preguntes cor-
respon al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient (MAGRAMA).

El protocol que se segueix en cas d’activació d’equips 
aeris contractats pel MAGRAMA emplaçats a Catalu-
nya és el següent:

– En el cas que l’incendi es produeixi en la província 
on estant emplaçats, la sortida és directa mitjançant la 
Sala Central de Bombers.

– En el cas que l’incendi es produeixi en una província 
diferent al lloc d’emplaçament, la sortida es realitza 
prèvia autorització de l’òrgan gestor estatal, essent en 
aquest cas el MAGRAMA.

La disponibilitat dels mitjans aeris estatals és la que 
estableix el MAGRAMA en el seu contracte amb les 
empreses operadores. L’horari habitual es de 9:30 h. 
fins a la posta de sol durant la campanya forestal. Amb 
relació a la iniciativa privada que s’esmenta, l’alerta i 
la disponibilitat davant d’eventuals emergències no va 
estar afectada atesa l’escassa duració del fet.

Pel que fa als costos econòmics que suposa una sortida 
com la descrita i sobre si es van descarregar els habi-
tuals productes químics, no es disposa d’aquesta infor-

mació en tractar-se d’un mitjà que no es propietat ni 
està gestionat pel Departament d’Interior. Igualment, 
amb relació a la formació, en tractar-se d’un hidroavió 
contractat pel MAGRAMA, la Generalitat de Catalu-
nya no ingereix en cap cas en la formació dels pilots.

Finalment, assenyalar que el Departament d’Interior 
no era coneixedor de la iniciativa privada descrita. No 
s’ha realitzat cap investigació interna, atès que l’aero-
port on es varen produir els fets és privat i l’hidroavió 
que va efectuar la descàrrega i el seu pilot pertanyen al 
Ministeri. A més, destacar que l’hidroavió no es va en-
lairar seguint instruccions operatives, ni per donar su-
port a cap tipus de sinistre relacionat amb les funcions 
i competències del Departament d’Interior.

Barcelona, 7 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’alerta i la disponibilitat dels 
mitjans aeris d’extinció d’incendis durant la 
campanya d’estiu
Tram. 314-14969/10

Resposta del Govern
Reg. 91728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14968/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost econòmic de la sortida d’un 
hidroavió de càrrega en terra que va deixar 
anar 1.500 litres d’aigua a l’aeroport d’Em·
puriabrava amb una finalitat privada
Tram. 314-14970/10

Resposta del Govern
Reg. 91728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14968/10.

http://www.magrama.gob.es/ca/
http://www.magrama.gob.es/ca/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació obligatòria en matèria de 
seguretat dels pilots d’hidroavions destinats 
a l’extinció d’incendis
Tram. 314-14971/10

Resposta del Govern

Reg. 91728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14968/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement del Departament d’In·
terior de la iniciativa privada que va fer en·
lairar l’hidroavió de càrrega en terra que va 
deixar anar 1.500 litres d’aigua a l’aeroport 
d’Empuriabrava
Tram. 314-14972/10

Resposta del Govern

Reg. 91728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14968/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa en dietes feta pel Departa·
ment d’Economia i Coneixement el 2013
Tram. 314-14986/10

Resposta del Govern

Reg. 93256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14986/10 us 
informo que aquesta resposta es respon conjuntament 
amb la pregunta escrita 314-14987/10, amb la informa-
ció següent:

D’acord amb els antecedents que consten en la Direc-
ció de Serveis del Departament d’Economia i Conei-
xement, la despesa en dietes, d’acord amb el que pre-
veu el Decret 138/2008, d’indemnitzacions per raó del 
servei, durant l’any 2013 és la següent:

– Personal funcionari o assimilat: 81.493,36 €
– Xofers de representació: 130.825,38 €

Pel que fa al primer semestre de 2014, la despesa és la 
següent:

– Personal funcionari o assimilat: 44.494,87 €
– Xofers de representació: 32.969,15 €

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa en dietes feta pel Departa·
ment d’Economia i Coneixement el 2014
Tram. 314-14987/10

Resposta del Govern

Reg. 93256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14986/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges oficials a l’estranger del 
conseller d’Empresa i Ocupació durant el 
2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14988/10

Resposta del Govern

Reg. 92790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14988/10 us 
informo del següent:

Viatges oficials realitzats l’any 2013:

– 5 al 13 de juliol: Missió Empresarial a Brasil amb el 
President de la Generalitat de Catalunya

– 19 al 26 d’octubre: Missió Empresarial a Colòmbia

– 23 al 30 de novembre: Missió Empresarial a la Índia

Viatges durant la primera mitat de l’any 2014:

– 15 al 20 de juny: Missió Empresarial a la Costa Oest 
dels EEUU

Pel que fa a les despeses ocasionades en concepte de 
viatges s’imputen a l’aplicació pressupostària de die-
tes, locomoció i trasllats dels pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2013 i 2014.
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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 des-
peses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, des-
agregat 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 an-
teriorment i, per tant, les dades que hi consten són agre-
gades a nivell de capítol i per àrees i polítiques de des-
pesa.

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 Compte 
General corresponent al 2014.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges oficials a l’estranger del 
conseller d’Economia i Coneixement durant 
el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14989/10

Resposta del Govern
Reg. 93257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-14989/10 us 
informo del següent:

Els viatges oficials realitzats l’any 2013 van ser els se-
güents:

– 17-21 d’abril. Nova York i Washington. Convidat per 
pronunciar una conferència a la Universitat de George-
town i trobada amb alts càrrecs institucionals catalans 
residents als Estats Units.

– 30 de setembre. Brussel·les. Viatge oficial acompa-
nyant el president de la Generalitat a la Unió Europea.

– 8-13 de novembre. Tel Aviv. Viatge oficial acompa-
nyant el president de la Generalitat i amb una delega-
ció empresarial i de centres de recerca de Catalunya 
per a la signatura de protocols de col·laboració amb 
centres de recerca i universitats israelianes.

Els corresponents a l’any 2014 són els següents:

– 7-9 de març. York, Regne Unit. Viatge oficial amb 
missió institucional

– 16-24 de juny. Estats Units. Viatge oficial amb mis-
sió empresarial, institucional, universitària i de recerca.

Pel que fa a les despeses ocasionades en concepte de 
viatges s’imputen a l’aplicació pressupostària de die-
tes, locomoció i trasllats dels pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2013 i 2014.

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 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 pro-
grames i desglossat per seccions, àrees i polítiques, 
amb especificació dels crèdits inicials, crèdits defi-
nitius, 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’Eco- 
nomia i Coneixement sobre l’estat d’execució mensu-
al és un resum de l’estat d’execució esmentat anterior-
ment 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
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del seu sector públic administratiu, desagregades fins 
a nivell d’aplicació i programa, s’inclourà al Compte 
General corresponent al 2014.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges tutelats a di·
versos municipis
Tram. 314-15003/10 a 314-15215/10

Resposta del Govern
Reg. 93243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-15003/10, 
314-15004/10, 314-15005/10, 314-15006/10, 314-
15007/10, 314-15008/10, 314-15009/10, 314-15010/10, 
314-15011/10, 314-15012/10, 314-15013/10, 314-
15014/10, 314-15015/10, 314-15016/10, 314-15017/10, 
314-15018/10, 314-15019/10, 314-15020/10, 314-
15021/10, 314-15022/10, 314-15023/10, 314-15024/10, 
314-15025/10, 314-15026/10, 314-15027/10, 314-
15028/10, 314-15029/10, 314-15030/10, 314-15031/10, 
314-15032/10, 314-15033/10, 314-15034/10, 314-
15035/10, 314-15036/10, 314-15037/10, 314-15038/10, 
314-15039/10, 314-15040/10, 314-15041/10, 314-
15042/10, 314-15043/10, 314-15044/10, 314-15045/10, 
314-15046/10, 314-15047/10, 314-15048/10, 314-
15049/10, 314-15050/10, 314-15051/10, 314-15052/10, 
314-15053/10, 314-15054/10, 314-15055/10, 314-
15056/10, 314-15057/10, 314-15058/10, 314-15059/10, 
314-15060/10, 314-15061/10, 314-15062/10, 314-
15063/10, 314-15064/10, 314-15065/10, 314-15066/10, 
314-15067/10, 314-15068/10, 314-15069/10, 314-
15070/10, 314-15071/10, 314-15072/10, 314-15073/10, 
314-15074/10, 314-15075/10, 314-15076/10, 314-

15077/10, 314-15078/10, 314-15079/10, 314-15080/10, 
314-15081/10, 314-15082/10, 314-15083/10, 314-
15084/10, 314-15085/10, 314-15086/10, 314-15087/10, 
314-15088/10, 314-15089/10, 314-15090/10, 314-
15091/10, 314-15092/10, 314-15093/10, 314-15094/10, 
314-15095/10, 314-15096/10, 314-15097/10, 314-
15098/10, 314-15099/10, 314-15100/10, 314-15101/10, 
314-15102/10, 314-15103/10, 314-15104/10, 314-
15105/10, 314-15106/10, 314-15107/10, 314-15108/10, 
314-15109/10, 314-15110/10, 314-15111/10, 314-
15112/10, 314-15113/10, 314-15114/10, 314-15115/10, 
314-15116/10, 314-15117/10, 314-15118/10, 314-
15119/10, 314-15120/10, 314-15121/10, 314-15122/10, 
314-15123/10, 314-15124/10, 314-15125/10, 314-
15126/10, 314-15127/10, 314-15128/10, 314-15129/10, 
314-15130/10, 314-15131/10, 314-15132/10, 314-
15133/10, 314-15134/10, 314-15135/10, 314-15136/10, 
314-15137/10, 314-15138/10, 314-15139/10, 314-
15140/10, 314-15141/10, 314-15142/10, 314-15143/10, 
314-15144/10, 314-15145/10, 314-15146/10, 314-
15147/10, 314-15148/10, 314-15149/10, 314-15150/10, 
314-15151/10, 314-15152/10, 314-15153/10, 314-
15154/10, 314-15155/10, 314-15156/10, 314-15157/10, 
314-15158/10, 314-15159/10, 314-15160/10, 314-
15161/10, 314-15162/10, 314-15163/10, 314-15164/10, 
314-15165/10, 314-15166/10, 314-15167/10, 314-
15168/10, 314-15169/10, 314-15170/10, 314-15171/10, 
314-15172/10, 314-15173/10, 314-15174/10, 314-
15175/10, 314-15176/10, 314-15177/10, 314-15178/10, 
314-15179/10, 314-15180/10, 314-15181/10, 314-
15182/10, 314-15183/10, 314-15184/10, 314-15185/10, 
314-15186/10, 314-15187/10, 314-15188/10, 314-
15189/10, 314-15190/10, 314-15191/10, 314-15192/10, 
314-15193/10, 314-15194/10, 314-15195/10, 314-
15196/10, 314-15197/10, 314-15198/10, 314-15199/10, 
314-15200/10, 314-15201/10, 314-15202/10, 314-
15203/10, 314-15204/10, 314-15205/10, 314-15206/10, 
314-15207/10, 314-15208/10, 314-15209/10, 314-
15210/10, 314-15211/10, 314-15212/10, 314-15213/10, 
314-15214/10 i 314-15215/10 us informo que, a data 14 
de novembre de 2014, els habitatges tutelats de caràc-
ter temporal o permanent per a gent gran inscrits al 
Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis 
Socials és el següent: 

Nom del servei Capacitat Municipi Entitat titular Qualificació de l’entitat

Habitatge Tutelat «Teresina 
Torra i Sanmartí» 

26 Manresa Institut Català d’Assistència  
i Serveis Socials 

Entitat d’iniciativa pública 

Habitatges tutelats per a 
gent gran Almeda 

24 Cornellà de 
Llobregat 

Càritas Diocesana de Barcelona Entitat privada d’iniciativa 
social 

Habitatges Tutelats Ciutat 
Diagonal Esplugues 

154 Esplugues  
de Llobregat 

Residència Ciutat Diagonal  
Esplugues, SL 

Entitat privada d’iniciativa  
mercantil 

Habitatge Tutelat Anoia 2 Martorell Assistència Geriàtrica Anoia, SL Entitat privada d’iniciativa  
mercantil 

Centre Sant Camil 18 Barcelona Càritas Diocesana de Barcelona Entitat privada d’iniciativa 
social 

Apartaments tutelats  
Residència Ballesol -  
Almogàvers 

32 Barcelona Intercentros Ballesol, SA Entitat privada d’iniciativa  
mercantil 

Fascicle segon
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Nom del servei Capacitat Municipi Entitat titular Qualificació de l’entitat

«Habitatges Tutelats Josep 
Miracle» 

35 Barcelona Ajuntament de Barcelona Entitat d’iniciativa pública 

Habitatges tutelats  
per a gent gran Espanya 
Industrial 

24 Barcelona Institut Català d’Assistència  
i Serveis Socials 

Entitat d’iniciativa pública 

Centre Collserola  
(habitatges tutelats) 

104 Barcelona Mutual Gestión Integral, SL Entitat privada d’iniciativa  
mercantil 

Apartaments Pau Casals 78 Barcelona Ajuntament de Barcelona Entitat d’iniciativa pública 
Habitatges tutelats  
de Viudas y Huérfanos  
de las Fuerzas Armadas 

60 Barcelona Asociación de Viudas y Huérfanas 
del Ejército 

Entitat privada d’iniciativa 
social 

Habitatges tutelats  
L’Hospitalet-Bellvitge 

24 Hospitalet  
de Llobregat

Institut Català d’Assistència  
i Serveis Socials 

Entitat d’iniciativa pública 

Apartaments tutelats  
per a gent gran 

8 Sant Adrià  
de Besòs 

Ajuntament de Sant Adrià  
de Besòs 

Entitat d’iniciativa pública 

Pis compartit per a gent 
gran-3 

3 Sant Adrià  
de Besòs 

Ajuntament de Sant Adrià  
de Besòs 

Entitat d’iniciativa pública 

Pis compartit per a la gent 
gran-2 

4 Sant Adrià  
de Besòs 

Ajuntament de Sant Adrià  
de Besòs 

Entitat d’iniciativa pública 

Pis tutelat per a gent gran 
de l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Bèsos 

4 Sant Adrià  
de Besòs 

Ajuntament de Sant Adrià  
de Besòs 

Entitat d’iniciativa pública 

Apartaments Lantus Olimpo 5 Santa Coloma 
de Gramenet 

Lantus, SL Entitat privada d’iniciativa 
mercantil 

Habitatges tutelats  
Sant Roc 

6 Gironella Fundació Residència Sant Roc Entitat privada d’iniciativa 
social 

Apartaments tutelats Sitges 
Park 

26 Sitges Residència Sitges Park, SL Entitat privada d’iniciativa 
mercantil 

Edifici Parc Nou 125 Olot Fundació Privada Hospital Sant 
Jaume d’Olot 

Entitat privada d’iniciativa 
social 

Habitatge tutelat Creu  
de Palau 

10 Girona Institut Català d’Assistència  
i Serveis Socials 

Entitat d’iniciativa pública 

Habitatges tutelats  
per a gent gran de Balaguer 

16 Balaguer Institut Català d’Assistència  
i Serveis Socials 

Entitat d’iniciativa pública 

Habitatge tutelat Can Pla-
noles 

1 Roda de Ter Fundació Privada Can Planoles Entitat privada d’iniciativa 
social 

Habitatges tutelats  
per a gent gran Montcel 

28 Sant Boi  
de Lluçanès 

Teresina Solé i Trilla Entitat privada d’iniciativa 
mercantil 

Habitatges tutelats Fundació 
Privada Vilademany 

12 Taradell Fundació Privada Vilademany Entitat privada d’iniciativa 
social 

Habitatges tutelats de Tona 26 Tona Ajuntament de Tona Entitat d’iniciativa pública 
Habitatges tutelats  
per a gent gran Caputxins 

6 Vic Ajuntament de Vic Entitat d’iniciativa pública 

Habitatges Compartits  
Casal dels Avis 

9 Ripoll Fundació Guifré Entitat d’iniciativa pública 

Habitatges tutelats Obra 
Social Benèfica de Castellar 
del Vallès 

11 Castellar  
del Vallès 

Obra Social Benèfica de Castellar 
del Vallès 

Entitat privada d’iniciativa 
social 

Habitatges tutelats  
per a gent gran de Rubí 

14 Rubí Institut Català d’Assistència  
i Serveis Socials 

Entitat d’iniciativa pública 

Habitatges tutelats Sabadell 
Gent Gran 

76 Sabadell Sabadell Gent Gran, centre  
de serveis, SA 

Entitat privada d’iniciativa 
mercantil 

Vitamagna  
(Habitatges tutelats) 

56 Sabadell EXPLOGERON, SL Entitat privada d’iniciativa 
mercantil 

Habitatges Tutelats  
Residencial Cugat Natura 

26 Sant Cugat  
del Vallès 

Residencial Cugat Natura, SL Entitat privada d’iniciativa 
mercantil

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del Consell Assessor de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali·
mentàries
Tram. 314-15436/10

Resposta del Govern

Reg. 93346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 res-
posta a la pregunta parlamentària 314-15436/10 us in-
formo del següent:

La informació sol·licitada a aquesta pregunta ja va ser 
exposada en resposta a la pregunta 314-13902/10, tam-
bé formulada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per-
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa el pas-
sat 14 de juliol de 2014.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe relatiu a la incorporació de 
millores en la senyalització de la Conca en el 
Pla de mobilitat d’Igualada i la Conca
Tram. 314-15437/10

Resposta del Govern

Reg. 92347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-15437/10 a 314-15440/10, amb les següents consi-
deracions:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre no té coneixement de l’informe elaborat per 
la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de la Unió Em-
presarial de l’Anoia sobre la incorporació en el Pla de 
Mobilitat d’Igualada i la Conca de millores en la se-
nyalització.

Un cop es disposi del document s’analitzarà per deter-
minar les seves característiques i, en concret, el com-
pliment dels requisits i criteris establers a la normativa 
de senyalització vigent.

A partir de l’anterior, i en el moment en què les dispo-
nibilitats pressupostàries ho permetin, la Generalitat 
implementarà a les carreteres de la seva titularitat les 
millores de la senyalització d’orientació que estiguin 
d’acord amb els criteris vigents.

Barcelona, 18 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recomanació de la Unió Empresarial 
de l’Anoia d’incorporar millores de la senya·
lització en el Pla de Mobilitat d’Igualada i la 
Conca
Tram. 314-15438/10

Resposta del Govern
Reg. 92347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-15437/10 a 314-15440/10, amb les següents consi-
deracions:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre no té coneixement de l’informe elaborat per 
la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de la Unió Em-
presarial de l’Anoia sobre la incorporació en el Pla de 
Mobilitat d’Igualada i la Conca de millores en la se-
nyalització.

Un cop es disposi del document s’analitzarà per deter-
minar les seves característiques i, en concret, el com-
pliment dels requisits i criteris establers a la normativa 
de senyalització vigent.

A partir de l’anterior, i en el moment en què les dispo-
nibilitats pressupostàries ho permetin, la Generalitat 
implementarà a les carreteres de la seva titularitat les 
millores de la senyalització d’orientació que estiguin 
d’acord amb els criteris vigents.

Barcelona, 18 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades amb relació 
a les deficiències en la senyalització de la 
Conca detectades per la Unió Empresarial 
de l’Anoia
Tram. 314-15439/10

Resposta del Govern
Reg. 92347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15438/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contacte amb el Govern de l’Estat 
amb relació al millorament de la senyalitza·
ció a l’Anoia
Tram. 314-15440/10

Resposta del Govern
Reg. 92347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15438/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament de l’organitzador 
personal (PDA) de trànsit per a gestionar i 
tramitar l’activitat i les denúncies en l’àmbit 
del transport
Tram. 314-15662/10

Resposta del Govern
Reg. 91729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 res-
posta a la pregunta parlamentària 314-15662/10, 314-
15664/10, 314-15665/10, 314-15666/10, 314-15667/10, 
314-15668/10, 314-15669/10 i 314-15670/10, us informo 
del següent:

El projecte de desenvolupament de l’aplicació que per-
met la inspecció i el control de vehicles de transport 
amb PDA es va iniciar l’any 2012 i es composa de tres 
fases. La implementació de la primera permet als efec-
tius la inspecció, la recollida estadística de dades, els 
cobraments i la gestió de denúncies en format electrò-
nic. La segona fase, que està en procés de desenvolu-
pament, ha de permetre l’anàlisi de dades del tacògraf, 

l’accés telemàtic a la base de dades de transportistes 
SITRAN i la tramitació telemàtica de denúncies a la 
Direcció General de Transports i Mobilitat. La tercera 
fase, també en procés de desenvolupament, ha de per-
metre el pagament amb sistemes PIN-PAD.

La primera fase es va iniciar el gener de 2012 i va fina-
litzar el desembre de 2013; la segona fase es va iniciar 
el gener de 2012 i encara no ha finalitzat i la tercera fase 
es va iniciar el gener de 2012 i finalitzarà l’any 2015.

L’establiment i el manteniment d’un sistema comú de 
transport a tot l’Estat requereix la coordinació de les 
actuacions de diferents òrgans i administracions pú-
bliques amb competències en la matèria.

Les funcions d’inspecció i de sanció amb relació als 
serveis i les activitats de transport respecten la norma-
tiva de transports per carretera i en cap cas es produ-
eix una afectació a la normativa de protecció de dades 
de caràcter personal ni a altres que hi puguin estar re-
lacionades.

No es poden utilitzar sistemes de control diferents dels 
facilitats per la Direcció General de Transports i Mo-
bilitat; tampoc no s’ha autoritzat l’ús d’altres mètodes 
de control de tacògrafs digitals. Entre els anys 2008 i 
2013 la Direcció General de Transports i Mobilitat va 
facilitar al cos de Mossos d’Esquadra trenta-set apa-
rells PDA per a la inspecció de tacògrafs digitals. En 
aquest procés d’implementació de programari per a la 
gestió i la tramitació de l’activitat en l’àmbit de trans-
ports la Direcció General de la Policia és únicament 
una de les parts implicades en aquest procés, en el 
qual s’han invertit un elevat nombre de recursos eco-
nòmics, materials i humans.

La Divisió de Trànsit ha rebut dues consultes sobre si 
estava permès l’ús de programes alternatius per fer el 
control de tacògraf en carretera i en les dues ocasions 
s’ha recordat que els únics sistemes vàlids de control 
dels tacògrafs digitals són els facilitats per l’Adminis-
tració per a aquesta finalitat.

En el període 2006 a 2008 el control es realitzava 
d’acord amb el procediment elaborat per la Direcció 
General del Transport Terrestre sobre el control del 
Tacògraf Digital.

Les trenta-set PDA que es van proporcionar als agents 
l’any 2008 van ser proporcionades per la Direcció Ge-
neral de Transports i Mobilitat i van ser retirades per 
l’obsolescència dels aparells.

Els efectius de trànsit del cos de Mossos d’Esquadra 
disposen actualment de cent quaranta-nou PDA que 
permeten el control de vehicles amb tacògraf digital. 
Actualment aquests aparells permeten la consulta de 
requeriments, la recollida estadística de dades, el co-
brament de sancions i la tramitació de denúncies en 
format electrònic. Fins a la finalització del desenvolu-
pament de l’aplicació que permeti descarregar i ana-
litzar els arxius, els agents han de llegir les dades a 
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la pantalla del tacògraf digital i imprimir les dades si 
detecten alguna infracció.

Els mitjans de què disposen actualment els efectius de 
trànsit del cos de Mossos d’Esquadra són suficients. 
No obstant això, s’està desenvolupant un sistema que 
permeti millorar l’operativa de la inspecció i el control 
dels vehicles de transport.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre la vulneració de la Llei orgànica 
15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal, en el control de vehicles amb ta·
cògraf digital
Tram. 314-15664/10

Resposta del Govern
Reg. 91729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15662/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que la direcció dels 
Mossos d’Esquadra té de l’ús de mitjans no 
adequats per a controlar els vehicles amb 
tacògraf digital
Tram. 314-15665/10

Resposta del Govern
Reg. 91729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15662/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta a la Divisió de Trànsit so·
bre si estava permès l’ús de programes al·
ternatius per a fer el control de tacògraf en 
carretera
Tram. 314-15666/10

Resposta del Govern
Reg. 91729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15662/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com els agents dels Mos·
sos d’Esquadra feien el control dels vehicles 
amb tacògraf digital entre el 2006 i el 2008
Tram. 314-15667/10

Resposta del Govern
Reg. 91729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15662/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels organitzadors personals 
(PDA) proporcionats el 2008 als agents dels 
Mossos d’Esquadra que tenien en local un 
programa d’anàlisi de tacògraf
Tram. 314-15668/10

Resposta del Govern
Reg. 91729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15662/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions dels organitzadors per·
sonals (PDA) que tenen els agents de trànsit 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-15669/10

Resposta del Govern
Reg. 91729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15662/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans dels Mossos d’Esquadra 
per al control de vehicles amb tacògraf di·
gital
Tram. 314-15670/10

Resposta del Govern
Reg. 91729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15662/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a acabar les obres de 
millorament al parc central de Girona amb 
relació a les obres de l’alta velocitat
Tram. 314-15681/10

Resposta del Govern
Reg. 92348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-15681/10 us 
informo del següent:

Tant el Departament de Territori i Sostenibilitat com 
l’Ajuntament de Girona han instat l’Adif a finalitzar de 
forma prioritària els treballs en curs d’integració ur-
bana dels espais ocupats per les obres d’execució de la 
línia d’alta velocitat a la ciutat de Girona, tant a l’àmbit 
de l’estació i el Parc Central, com a la resta d’espais 
pendents de reposició.

Barcelona, 18 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre la previsió de les obres de l’estació d’au·
tobusos de Girona
Tram. 314-15682/10

Resposta del Govern
Reg. 93227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-15682/10 us 
informo del següent:

El projecte constructiu d’arquitectura i instal·lacions 
de l’estació d’autobusos de Girona està en fase de re-
dacció. Està previst que el proper mes de desembre fi-
nalitzi i s’aprovi. Un cop redactat el projecte es conei-
xerà el pressupost de licitació de les obres. En aquest 
moment, es podrà establir el calendari per la licitació 
de l’execució de les obres en funció de les disponibili-
tats pressupostàries,

Barcelona, 18 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocutòria que obliga dos mos·
sos d’esquadra a dipositar una fiança per 
a fer front a una possible indemnització pel 
cas d’Ester Quintana
Tram. 314-15686/10

Resposta del Govern
Reg. 91730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-15686/10, us 
informo del següent:

El Departament d’Interior no fa valoracions respecte a 
les decisions judicials.

Correspon a l’àmbit judicial establir les responsabili-
tats respecte al cas plantejat. Per tant, és en seu ju-
dicial on el Departament d’Interior expressa allò que 
considera oportú.

Barcelona, 11 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’instal·lar una senyalitza·
ció adequada per a evitar el trànsit de vehi·
cles de gran tonatge per la carretera C·26 
entre Berga i Ripoll
Tram. 314-15687/10

Resposta del Govern
Reg. 92349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-15687/10 us 
informo del següent:

Actualment està prohibit el pas de transports especials 
per la C-26 entre Berga i Ripoll. Malgrat aquesta limi-
tació, s’ha iniciat l’estudi d’una proposta de senyalitza-
ció que s’ajusti a les condicions geomètriques de la via, 
pensant bàsicament en la limitació de pas per longitud.

Barcelona, 18 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de Vilada (Berguedà) amb 
una estació depuradora d’aigües residuals
Tram. 314-15688/10

Resposta del Govern
Reg. 92350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-15688/10 us 
informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha valorat la pos-
sibilitat d’executar una depuradora al municipi de Vila-
da (de 500 habitants). En aquest sentit, el Programa de 
sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU) en la 
seva planificació ja preveu l’actuació de sanejament i 
depuració del nucli de Vilada.

Per dur a terme la seva planificació i execució l’ACA, 
a l’any 2003, va contractar aquesta actuació, en règim 
de concessió, juntament amb altres actuacions de sa-
nejament en el mateix àmbit de conca (PSARU Llo-
bregat nord).

No obstant, hi ha hagut un retard en l’execució d’aques-
ta actuació per problemes tant de caràcter tècnic com 

econòmic com amb l’adjudicatari. En aquest sentit, 
l’ajuntament de Vilada ha mostrat reiteradament la se-
va oposició a la ubicació de l’EDAR, proposada ini-
cialment per l’ACA, fet que ha provocat l’aturada de 
l’actuació. A més, també hi ha problemes en la com-
posició dels socis que formen part de l’adjudicatari en 
règim de concessió, que ha de dur a terme l’execució.

No obstant això, l’ACA a dia d’avui, considera impor-
tant aquesta actuació i per això està estudiant el seu 
refinançament per poder valorar, i amb posterioritat la 
reprogramar-la.

Barcelona, 18 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per a la rehabilitació d’ha·
bitatges atorgats a l’Alt Camp en el període 
2009·2013
Tram. 314-15690/10

Resposta del Govern
Reg. 92351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-15690/10 us 
informo del següent:

Us trameto, adjunt, el quadre amb l’import i el nombre 
d’habitatges que han rebut ajuts a la rehabilitació del 
parc privat a la comarca de l’Alt Camp i al municipi de 
Valls, dels anys 2009 a 2013.

Barcelona, 18 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació de pantalles acústiques 
a la carretera C·32 al pas pel Masnou
Tram. 314-15692/10

Resposta del Govern
Reg. 92352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-15692/10 us 
informo del següent:

El Govern, d’acord amb la Resolució 78/X del Parla-
ment de Catalunya, referent a la instal·lació de pan-
talles acústiques a la C-32 al seu pas pel Masnou, ha 
previst que les obres d’aquesta actuació s’iniciïn en el 
darrer quadrimestre de 2014.

Barcelona, 18 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de la carretera C·1412 entre 
Ponts i Jorba
Tram. 314-15927/10

Resposta del Govern
Reg. 92353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-15927/10 us 
informo del següent:

Les obres del reforçament del ferm. C-1412a del 
PK 0,000 al 4,330. Ponts - Oliola van ser adjudica-
des l’any 2010, amb un pressupost de 1.303.192,00 € 
(1.359.364,00 € amb l’IVA actualitzat). Per resolució de 
8 de febrer de 2011 va quedar suspesa temporalment.

L’obra esmentada figura en l’Annex d’inversions re-
als dels Pressupostos Generals de la Generalitat per 
a l’any 2014. Ara bé, per manca de disponibilitat pres-
supostària durant l’execució del pressupost, s’ha hagut 
de reprogramar l’obra esmentada i no està previst quan 
es reiniciaran..

Barcelona, 18 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves d’aptitud personal en llen·
gua catalana i castellana dels alumnes que 
volen accedir als graus d’educació infantil i 
primària
Tram. 314-16379/10

Resposta del Govern
Reg. 93258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-16379/10 us 
informo del següent:

En l’accés universitari 2014 als graus d’Educació In-
fantil i Primària es va acordar, per part de totes les 
universitats catalanes i l’administració de la Genera-
litat, que per formalitzar la preinscripció a aquests es-
tudis calia fer una prova d’aptitud personal (PAP) que 
enguany consistiria a obtenir una mitjana de llengua 
catalana i de llengua castellana superior o igual a 5 i 
que ambdues notes fossin majors o iguals que 4.

Per als alumnes de Batxillerat que feien les PAU 2014 
s’han tingut en compte les qualificacions de les proves 
en les dues llengües, però per als estudiants provinents 
de cicles formatius de grau superior (CFGS), sense 
PAU, s’ha ofert una PAP específica de les dues llengües.

En el document annex es poden veure les descripcions i 
condicions de les PAP en tots els casos possibles d’accés.

Al marge hi ha l’accés a les universitats privades UAO, 
UIC i URL.

La Direcció General d’Universitats ha expressat la se-
va decisió de verificar en tots els casos que la matricu-
lació 2014 de graus d’educació de Catalunya s’ha fet 
tenint en compte els aptes de la PAP.

La Comissió per a la millora de la formació inicial de 
mestres, on estan representats tots els degans/es de les 
facultats d’educació i representants de l’administració, 
ha expressat la conveniència que l’any 2015 s’ofereixi 
la mateixa PAP amb idèntics requeriments i s’ha plan-
tejat una prova PAP específica per a l’any 2016.

Barcelona, 17 de novembre 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les matrícules a les uni·
versitats del 2003 ençà
Tram. 314-16380/10

Resposta del Govern
Reg. 93259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-16380/10 us 
informo del següent:

En document annex es faciliten les dades referents a 
l’evolució dels crèdits matriculats als graus i als màs-
ters oficials de les universitats de Catalunya.

Cal dir que aquestes dades inclouen, d’acord amb la 
petició, les dades dels estudis de grau i màster de les 
universitats públiques i privades, per tant els estudis 
d’acord a la configuració d’adaptació a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior, i no inclouen els antics cicles, en 
extinció.

Els totals dels estudis adaptats a l’EEES, tant de Màs-
ters (comencen a desplegar-se el curs 2006-07) com 
de grau (comencen a desplegar-se el curs 2008-09), no 
tenen la mateixa informació per a les universitats públi-
ques que les privades, que s’incorporen posteriorment 
al model d’informació, fet que pot afectar els totals.

Cal recordar que el curs 12-13, les dades de màster 
resulten afectades per la davallada dels estudiants ti-
tulats de grau produït per la transició dels antics pri-
mers cicles (3 anys, p. ex. Magisteri, Infermeria, etc.) 
als nous graus (tots de 4 anys).

Des de l’entrada en vigor del nou doctorat adaptat a 
l’EEES no hi ha crèdits associats a la matrícula de doc-
torat com succeïa en el model previ que sí tenia cursos 
de doctorat.

Barcelona, 17 de novembre 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 detenció del presumpte responsa·
ble de l’apunyalament de cinc persones a 
Lleida el 22 de setembre de 2014
Tram. 314-16448/10

Resposta del Govern
Reg. 91739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-16448/10, us 
informo del següent:

El presumpte autor de l’apunyalament de cinc perso-
nes a la ciutat de Lleida va ser detingut per la Guàrdia 
Urbana d’aquesta localitat en el marc d’un ampli dis-
positiu policial per identificar i localitzar l’autor de les 
agressions.

Les circumstàncies en què va produir-se la detenció 
van ser objecte d’una compareixença del director ge-
neral de la Policia davant la Comissió d’Interior del 
Parlament el passat 23 d’octubre de 2014.

La coordinació entre la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida és excel-
lent, tots dos cossos policials gaudeixen d’una llarga 
experiència en competències de seguretat i la relació és 
constant i fluïda.

Com va quedar palès en la compareixença citada, 
mentre va estar activat el dispositiu policial de recerca 
i localització del presumpte autor dels fets, la comuni-
cació i l’intercanvi d’informació dels dos cossos poli-
cials va ser permanent.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels bombers en el rescat 
de dues persones a la riera de la Bisbal del 
Penedès (Baix Penedès)
Tram. 314-16477/10

Resposta del Govern
Reg. 91731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 
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resposta a la pregunta parlamentària 314-16477/10, us 
informo del següent:

La coordinació entre el comandament de bombers res-
ponsable d’una intervenció a la zona d’operacions i els 
diferents nivells de comandament de la guàrdia a través 
de la Sala de Control de la Regió d’Emergències de Tar-
ragona es basa en el coneixement i en l’execució de les 
funcions de cadascú en aplicació del SisCom (Sistema de 
Comandament), en la presa de decisions per part del cap 
de la intervenció a la zona i en la correcta transmissió de 
les ordres i les informacions. Aquesta transmissió es fa, 
bàsicament, en temps real, utilitzant el sistema de comu-
nicacions via radio.

En el cas del rescat a què fa referència la pregunta va 
ser correcta la coordinació i es van prendre les deci-
sions adequades amb la celeritat requerida. Tots els 
punts esmentats anteriorment es van desenvolupar 
correctament; únicament la transmissió d’ordres va 
quedar dificultada durant uns minuts en la part final 
de la intervenció, amb la presència de l’helicòpter de 
Salvament Marítim en l’àrea d’operacions, ja que, a 
causa de la gran quantitat de soroll generat, no van ser 
viables en tempo les confirmacions de les instruccions 
comunicades via radio. Aquest fet va obligar al cap de 
intervenció de bombers a la zona a canviar d’immediat 
l’estratègia planificada per a la intervenció, en benefici 
de la seguretat tant dels rescatats com dels operatius.

Pel que fa a l’actuació del 112 una vegada completat el 
rescat, aquest servei va rebre una trucada a les 01.01 h 
de Salvament Marítim de Tarragona informant que les 
dues persones rescatades del vehicle arrossegat per l’ai-
gua serien traslladades amb helicòpter fins a l’aeroport 
de Reus i sol·licitaren una ambulància per atendre els 
ferits amb símptomes d’hipotèrmia, facilitant l’aeroport 
de Reus com adreça.

A les 01. 03 h es van enviar les dades via telemàtica 
al cos de Mossos d’Esquadra de l’ABP Baix Camp i al 
Siste ma d’Emergències Mèdiques (SEM). El gestor del 
112 va avisar al SEM telefònicament amb tota la infor-
mació facilitada. A les 01: 08h. s’avisà també al Centre 
de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) amb 
tota la informació facilitada.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions de les instal·lacions del 
Parc de Bombers de Torredembarra (Tarra·
gonès)
Tram. 314-16480/10

Resposta del Govern
Reg. 91732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-16480/10, us 
informo del següent:

El municipi de Torredembarra disposa d’un parc d’es-
tiu temporalment durant la campanya forestal.

El parc temporal té la seva seu en un espai cedit per 
l’Ajuntament on, en temporada d’estiu i sempre que les 
condicions de disponibilitat ho permeten, s’hi despla-
ça, en horari diürn, des de migdia fins poc abans de 
l’ocàs, un retén de bombers constituït per una unitat bà-
sica d’actuació des del parc de bombers de Tarragona.

Aquesta unitat està configurada per una dotació de 
tres bombers amb una autobomba polivalent per donar 
resposta en primera instància a qualsevol tipus de ser-
vei. En funció del servei i d’acord amb el protocol de 
sortida mínima, aquesta unitat es pot reforçar amb els 
recursos que corresponguin.

L’espai, tot i reduït, és suficient, ja que no està previst 
que durant el retén s’hi realitzi cap activitat que no si-
gui la vigília en espera de la seva activació.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions de les instal·lacions i 
l’equipament del Parc de Bombers de Que·
rol (Alt Camp)
Tram. 314-16483/10

Resposta del Govern
Reg. 91733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-16483/10 i 
314-16484/10, us informo del següent:
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No consta que actualment hi hagi parcs de bombers a 
Querol i al Pla de Manlleu.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions de les instal·lacions i 
l’equipament del Parc de Bombers del Pla 
de Manlleu, a Aiguamúrcia (Alt Camp)
Tram. 314-16484/10

Resposta del Govern
Reg. 91733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16483/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació del personal d’emergèn·
cies de la regió d’emergències de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-16485/10

Resposta del Govern
Reg. 91734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-16485/10, us 
informo del següent:

Els bombers de la Generalitat reben una àmplia forma-
ció especifica per al seu desenvolupament professional. 
Altre personal de la Direcció General de Prevenció, Ex-
tinció d’Incendis i Salvaments com operadors de sales 
de control, auxiliars forestals, etc..., reben també la for-
mació corresponent per desenvolupar les seves funcions.

Tots els bombers de nova incorporació reben un curs 
bàsic de 700 hores a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) en què aprenen els coneixements, 
les mesures de seguretat i les habilitats pròpies per 
desenvolupar les seves tasques. Els bombers disposen 
també, durant llur carrera professional, d’una oferta de 
formació continua a través de l’ISPC per tal d’actualit-
zar i millorar les seves capacitats. Aquesta oferta for-
mativa es publica anualment al Programa d’activitats 
formatives (PAF) de l’ISPC. Per garantir la qualitat 
d’aquests cursos, la majoria estan associats a Unitats 
Formatives del Grau Mig de Prevenció, Extinció d’In-

cendis i Salvaments (CFGM) que va aprovar la Gene-
ralitat de Catalunya l’any 2012.

Amb l’aplicació del Decret 74/2014, de 27 de maig, de 
la jornada i horaris de treball del personal del Cos de 
Bombers de la Generalitat, aquests disposen d’hores 
de formació dins la seva jornada laboral per primer 
cop en la història del Cos.

Els bombers reben formació en eines, vehicles i mate-
rials, incendis forestals, incendis urbans, intervenció 
en riscos tecnològics, salvaments i rescats, prevenció 
d’incendis, assistència sanitària, prevenció de riscos 
laborals i altra formació més específica com cartogra-
fia, ciències aplicades i educació física.

Els comandaments de bombers reben formació sobre 
direcció d’emergències (des d’incendis forestals a in-
tervenció en patologies de l’edificació), també sobre 
direcció d’equips, habilitats comunicatives i altres per 
desenvolupar les seves funcions.

Els operadors, auxiliars forestals, personal logístic 
i altre personal reben la formació específica per des-
envolupar les funcions del seu lloc de treball, com es 
cartografia, comunicació, conducció i altres contin-
guts específics.

Els membres dels grups especials de bombers tenen 
una formació específica per desenvolupar les seves fun-
cions que és exclusiva d’aquest personal, atesos els re-
queriments tècnics i materials específics necessaris. 
Els responsables d’aquests grups especials, a més, col-
laboren en el disseny de la formació general dels bom-
bers, per tal d’aportar el seu coneixement i adequar els 
continguts al bomber no especialista. Així, els bom-
bers no especialistes reben formació en rescat urbà, re-
cerca de persones en el medi natural, salvament en rius, 
rescat aquàtic, intervenció en incendis forestals, anàlisi 
d’incendis forestals, etc, en un format adequat per les 
funcions que han de desenvolupar en les intervencions.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les accions dels Mos·
sos d’Esquadra amb relació al cànnabis del 
2003 ençà
Tram. 314-16513/10

Resposta del Govern
Reg. 91735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-16513/10, us 
informo del següent:

La tendència dels anys 2012 i 2013 pel que fa a la ins-
trucció d’atestats per comís de marihuana és clarament 
ascendent. No es tracta d’increments puntuals, sinó 
que, en 2013, es va detectar en tots els mesos i va aug-
mentar tant el nombre de detinguts com el d’imputats 
per tràfic d’aquestes substàncies respecte l’any 2012.

Durant el primer semestre de l’any 2014 s’instrueix un 
70% més d’atestats que el 1r. semestre del 2013 i un 
10% més que el 2n. semestre de 2013.

L’any 2013 es van comissar 2.658 quilos més de mari-
huana (no tipus planta) respecte el 2012 i 12.579 plan-
tes més. També es van comissar 449 dosis de cànnabis 
sintètic, substància poc freqüent, en una sola actuació 
al districte de Barcelona de Sants - Montjuïc.

El primer semestre del 2014 continua la tendència dels 
darrers anys en què el nombre de comisos de plantes 
de marihuana ha augmentat.

La distribució territorial del lloc on s’han fet els comi-
sos és repartida per totes les regions policials.

Pel que fa a actuacions policials amb rellevància vers 
els comisos de marihuana, se’n poden destacar les se-
güents:

– Comís d’una plantació de 2000 kg de substància en 
un hivernacle a Riudoms el mes de juliol de 2012.

– Comís, en diverses intervencions, de 1.517 kg de 
substància a la Regió Policial de Girona l’any 2013.

– Intervenció de 8.000 plantes en una associació de 
cànnabis a Sant Martí Sarroca el mes de maig de 2014 
i trobada de 7.000 plantes d’aquesta substància en una 
urbanització de Llers al mes de juny de 2014.

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte de la vaga convocada pels 
sindicats de bombers en la campanya de 
prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16526/10

Resposta del Govern
Reg. 91736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-16526/10, us 
informo del següent:

La vaga convocada pels sindicats de bombers (encara 
vigent) no va afectar la campanya d’estiu, atesos els 
serveis mínims establerts i l’escàs seguiment de la va-
ga entre els bombers que, trobant-se sobre mínims, 
disposaven de la possibilitat de fer-la (no va superar en 
cap moment el cinc per cent).

Barcelona, 14 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos humans de la campanya 
de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16527/10

Resposta del Govern
Reg. 91737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-16527/10, 
314-16531/10 i 314-16532/10, us informo del següent:

Els recursos humans durant campanya forestal de l’es-
tiu del 2014 va ser la següent:

– 6.015 (Departament d’Interior)

– 8.353 (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural).

Pel que fa als mitjans aeris, es va disposar dels se-
güents:

– 30 mitjans amb base a Catalunya: 2 helicòpters de res-
cat, 3 helicòpters polivalents, 8 avions de vigilància i 
atac (AVA), 12 helitancs, 4 helicòpters de comandament, 
1 avió Pusch-Pull.
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– 5 mitjans amb base fora de Catalunya: 1 AVA, 2 hidro-
avions amfibis, 1 helicòpter BRIF, 1 helicòpter bombar-
der de gran capacitat.

– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural va disposar d’un helicòp-
ter per a tasques de vigilància i dissuasió.

Per últim, el nombre de bombers professionals és de 
2.466 i el de bombers voluntaris de 2.342.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disposició d’helicòpters en la cam·
panya de prevenció d’incendis de l’estiu del 
2014
Tram. 314-16531/10

Resposta del Govern
Reg. 91737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16527/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers de la campa·
nya de prevenció d’incendis de l’estiu del 
2014
Tram. 314-16532/10

Resposta del Govern
Reg. 91737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16527/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resolució del director general de 
la Policia que estableix el dispositiu policial 
per al 8 i el 9 de novembre de 2014
Tram. 314-17002/10

Resposta del Govern
Reg. 91738 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 314-17002/10, us 
informo del següent:

El passat 31 d’octubre de 2014, en resposta a la sol-
licitud d’informació i documentació número de tra-
mitació 320-00254/10 formulada pel mateix il·lustre 
senyor diputat, es va fer tramesa d’una còpia de la Re-
solució del director general de la Policia a què fa refe-
rència la pregunta.

Barcelona, 10 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

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 els in·
gressos obtinguts en l’exercici actual per la 
cessió d’imatges de Televisió de Catalunya a 
altres empreses o entitats
Tram. 325-00083/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 92683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament de 
Catalunya sobre preguntes amb resposta per escrit i, 
en concret, en resposta a les preguntes escrites núme-
ros 325/00084/10 i 325/00083/10, formulades pel di-
putat Santi Rodríguez i Serra, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, sobre la 
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cessió i la venda d’imatges de TVC a altres empreses o 
entitats en l’exercici actual.

Resposta

En relació a les dades que demaneu, us informem que, 
en l’àmbit de la cessió d’imatges, la CCMA compleix, 
en el marc definit pel seu llibre d’estil, la missió de 
servei públic de garantir l’accés de la ciutadania a la 
informació i el coneixement sobre els principals es-
deveniments polítics, socials, econòmics, científics i 
esportius i de les més àmplies i diverses expressions 
socials i culturals. Aquesta missió li encomanen les 
lleis de la comunicació audiovisual de Catalunya, de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el 
Mandat marc del sistema públic audiovisual.

Amb aquesta finalitat, els mitjans de la Corporació 
mantenen acords amb altres mitjans, empreses o insti-
tucions amb l’objecte de produir o difondre continguts 
i fer-se més present en la societat. En aquest context, 
Televisió de Catalunya comparteix o intercanvia amb 
nombrosos mitjans de comunicació, especialment te-
levisions i algunes agències d’informació, les seves 
imatges d’actualitat i d’esports, en una pràctica habitu-
al i quotidiana dels mitjans.

Fora d’aquesta acció diària en l’àmbit de l’actualitat, 
us informem que la informació sol·licitada del detall 
de cessió d’imatges no pot ser facilitada per escrit ja 
que inclou dades de tercers que són objecte de protec-
ció legal.

No obstant això, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 48 del Reglament del Parlament de Catalunya, us 
manifestem la nostra disposició a rebre-us a les instal-
lacions de la Televisió de Catalunya per facilitar la in-
formació sol·licitada sota el compromís de no fer difu-
sió de les dades esmentades.

Barcelona, 17 de novembre 2014

Brauli Duart i Llinares

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au·
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
imatges cedides en l’exercici actual per Te·
levisió de Catalunya a altres empreses o en·
titats
Tram. 325-00084/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 92683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00083/10.

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

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions en matèria 
d’instal·lacions energètiques durant el pro·
cés de transició nacional
Tram. 311-00055/10

Retirada

Retirada: Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reforma del Servei d’Ocu·
pació de Catalunya
Tram. 311-00351/10

Retirada

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat de construir la 
línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la 
Secuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia 
que generen els parcs eòlics existents
Tram. 311-00706/10

Retirada

Retirada: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

http://www.ccma.cat/llibredestil/
http://www.parlament.cat/getdocie/7011345
http://www.parlament.cat/getdocie/8004675
http://www.parlament.cat/getdocie/8004675
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=250-02393/08&ad=18011832
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat de construir la lí·
nia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Se·
cuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia que 
generen els parcs eòlics previstos
Tram. 311-00707/10

Retirada

Retirada: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració del conseller 
d’Empresa i Ocupació amb relació a la cons·
trucció de la línia d’alta tensió entre Esca·
trón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00709/10

Retirada

Retirada: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat d’informar els 
ajuntaments i els veïns dels municipis per on 
transcorrerà la línia d’alta tensió entre Esca·
trón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00710/10

Retirada

Retirada: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions del conse·
ller d’Empresa i Ocupació per a informar els 
ajuntaments i els veïns dels municipis afec·
tats per l’impacte de la línia d’alta tensió en·
tre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00711/10

Retirada

Retirada: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els tràmits fets amb relació 
a la construcció de la línia d’alta tensió en·
tre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
Tram. 311-00712/10

Retirada

Retirada: Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria de formació ocupacional i con·
tínua
Tram. 311-01073/10

Retirada

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria de polítiques d’ocupació i inter·
mediació laboral
Tram. 311-01074/10

Retirada

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que pensa dur a 
terme el Departament d’Empresa i Ocupació 
en matèria d’economia social, cooperatives i 
autoempresa
Tram. 311-01075/10

Retirada

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la gestió de les ofertes del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per part 
d’agències privades
Tram. 311-01358/10

Retirada

Retirada: Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari previst per a la 
tramitació del Projecte de llei de la renda mí·
nima d’inserció
Tram. 311-01684/10

Retirada

Retirada: Alícia Romero Llano, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els cursos i les accions de 
formació ocupacional fets a la Terra Alta del 
2009 ençà
Tram. 311-01745/10

Retirada

Retirada: Alícia Romero Llano, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els cursos i les accions de 
formació ocupacional fets al Baix Ebre del 
2009 ençà
Tram. 311-01746/10

Retirada

Retirada: Alícia Romero Llano, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els cursos i les accions 
de formació ocupacional fets al Montsià del 
2009 ençà
Tram. 311-01747/10

Retirada

Retirada: Alícia Romero Llano, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els cursos i les accions de 
formació ocupacional fets a la Ribera d’Ebre 
del 2009 ençà
Tram. 311-01748/10

Retirada

Retirada: Alícia Romero Llano, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les subvencions a BRM Pre·
viform
Tram. 311-01749/10

Retirada

Retirada: Alícia Romero Llano, juntament amb dos al-
tres diputats del Grup Parlamentari Socialista.
Sessió 29 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, tingu-
da el 19.11.2014, DSPC-C 533.

2.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’assessors per part 
del Departament d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-17712/10

Retirada
Reg. 92755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

Retirada: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les empreses de manteniment 
del sector elèctric subcontractades per En·
desa
Tram. 310-00408/10

Anunci

Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 93814 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

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

Sobre les empreses de manteniment del sector elèctric, 
subcontractades d’Endesa

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les obres de perllongament de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
Tram. 310-00409/10

Anunci

Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 93815 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les obres del perllongament de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Sabadell?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les darreres xifres conegudes 
de la inversió estrangera
Tram. 310-00410/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 93816 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les darreres xifres conegudes sobre la inversió estran-
gera a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els comisos de cànnabis als 
clubs cannàbics i a les plantacions il·legals
Tram. 310-00411/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 93823 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

bleixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Continuaran els Mossos d’Esquadra practicant deco-
misos de cànnabis en els clubs cannàbics i en les plan-
tacions il·legals?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les finances de la Generalitat i la 
situació econòmica
Tram. 310-00412/10

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 93824 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
situació de les finances de la Generalitat i la situació 
econòmica de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els programes de cures pal·liatives
Tram. 310-00413/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 93827 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Govern sobre els programes de 
cures pal·liatives?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a posicionar 
Catalunya com a territori intel·ligent de refe·
rència internacional
Tram. 310-00414/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 93828 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines accions està duent a terme el Govern per po-
sicionar Catalunya com un territori smart (intel·ligent) 
de referència internacional?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impuls del programa «Indústria 
del coneixement»
Tram. 310-00415/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 93829 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines accions està duent a terme el Govern per im-
pulsar el Programa «Indústria del Coneixement»?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’aplicació de les propostes del 
document «Propostes i reflexions en matèria 
de transparència i regeneració democràtica»
Tram. 310-00416/10

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 93844 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és capteniment del Govern de la Generalitat 
en la implementació del document «Propostes i refle-
xions en matèria de transparència i regeneració demo-
cràtica»?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els sous i les remuneracions 
dels alts càrrecs
Tram. 310-00417/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 93845 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre els sous del alts càrrecs així com altres remune-
racions?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els processos judicials per cor·
rupció política i les causes en què la Genera·
litat surt perjudicada
Tram. 310-00418/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 93846 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple dels dies 26 i 27 de novem-
bre de 2014.

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

Sobre els processos judicials oberts per corrupció po-
lítica i les causes en què la Generalitat surti perjudica-
da on s’ha personat el Govern.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la violència contra les dones
Tram. 310-00419/10

Anunci
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 93847 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

Sobre la violència contra les dones.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt
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Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00239/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 93277 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00240/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 93813 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

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 estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

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

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00241/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 93817 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00242/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 93825 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC



2 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 441

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 70

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00243/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 93826 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00244/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 93843 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res·
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social

Tram. 317-00245/10

Anunci

David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 93848 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 24.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del President de la Generali-
tat de Catalunya sobre la situació política i social que 
viu el país?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions planificades 
per Aigües de Catalunya en l’àmbit d’Aigües 
Ter Llobregat el 2012 i el 2013

Tram. 311-01943/10

Anunci

Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 91111 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el detall de les inversions planificades per la 
concessionària Aigües de Catalunya en l’àmbit Aigües 
Ter Llobregat durant els anys 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions licitades per 
Aigües de Catalunya en l’àmbit d’Aigües Ter 
Llobregat el 2012 i el 2013
Tram. 311-01944/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 91112 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin és el detall de les inversions licitades per la 
concessionària Aigües de Catalunya en l’àmbit Aigües 
Ter Llobregat durant els anys 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de les obliga·
cions tributàries d’Aigües de Catalunya per 
la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llo·
bregat
Tram. 311-01945/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 91113 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Té constància l’Agència Tributària de Catalunya de 
si la concessionària Aigües de Catalunya ha complert 
les seves obligacions tributàries pel que fa a la conces-
sió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’escrit de l’Associació de Te·
leoperadors i Telegestors de Catalunya pre·
sentat davant l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la licitació pública del servei 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01948/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92699 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Quin és el posicionament del Govern en relació a 
l’escrit presentat per l’Associació de Teleoperadors i 
Telegestors de Catalunya davant l’Oficina Antifrau en 
relació a la licitació pública del servei d’atenció i ges-
tió de trucades del 112, publicat per l’empresa CAGTU 
del Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’objectiu de la licitació pú·
blica del servei d’atenció i gestió de truca·
des d’urgència 112
Tram. 311-01949/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92700 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quin és l’objectiu, segons el Govern, de la licitació 
pública per l’adjudicació del servei d’atenció i gestió 
de trucades del 112?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les acusacions de vulnera·
ció de les condicions laborals fetes per l’As·
sociació de Teleoperadors i Telegestors de 
Catalunya amb relació a la licitació públi·
ca del servei d’atenció i gestió de trucades 
d’urgència 112
Tram. 311-01950/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92701 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern les acusacions de vulneració 
de les condicions laborals que ha formulat la Associa-
ció de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya en re-
lació a la licitació pública del servei d’atenció i gestió 
de trucades del 112?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la subrogació plena dels 
membres del servei d’atenció i gestió de tru·
cades d’urgència 112
Tram. 311-01951/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92702 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que les condicions de la lici-
tació del servei d’atenció i gestió de trucades del 112 
garanteixen la subrogació plena de tots els membres 
del servei?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els defectes de forma de la 
licitació pública del servei d’atenció i gestió 
de trucades d’urgència 112 denunciats per 
l’Associació de Teleoperadors i Telegestors 
de Catalunya
Tram. 311-01952/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92703 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern les acusacions de defectes de 
forma que ha formulat l’Associació de Teleoperadors 
i Telegestors de Catalunya en relació a la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de trucades del 112?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la suspensió del procés de 
licitació pública per a l’adjudicació del ser·
vei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 
112 fins que s’hi pronunciï l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
Tram. 311-01953/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92704 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Preveu al Govern aturar el procés de licitació públi-
ca per l’adjudicació del servei d’atenció i gestió de tru-
cades fins que es pronunciï l’Oficina Antifrau?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possible declaració de nul·
litat de la licitació pública del servei d’aten·
ció i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 311-01954/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92705 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Ha previst el Govern la possibilitat de que alguna 
instància judicial declari la nul·litat de la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de trucades del 112?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la negociació amb els sindi·
cats i l’Associació de Teleoperadors i Tele·
gestors de Catalunya amb relació a la lici·
tació pública del servei d’atenció i gestió de 
trucades d’urgència 112
Tram. 311-01955/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92706 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Ha mantingut el Govern algun tipus de negociació 
amb els sindicats o amb l’Associació de Teleoperadors 
i Telegestors de Catalunya en relació a la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de trucades del 112?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el Projecte 1714 a l’Escola 
Pia de Calella (Maresme)
Tram. 311-01957/10

Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 93354 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 26.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

En el colegio de Escola Pía de Calella, dentro del 
«Proyecto 1714» sobre la Guerra de Sucesión en Ca-
taluña, los alumnos de un curso de Primaria tuvieron 
que pintar un mapa, identificando en ellos varios paí-
ses. «¿Puedes situar en el mapa los siguientes países?», 
rezaba el enunciado del ejercicio. Lo más llamativo es 
la lista de países que los escolares tenían que identifi-
car en el mapa, colorearlos y señalar su capital: «Ca-
taluña, España, Portugal, Francia, Inglaterra y Alema-
nia». Es decir, los alumnos tuvieron que pintar de un 
color el territorio de Cataluña, y de otro el del resto de 
España.

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

– ¿Se ha recabado información alguna de la Escola Pía 
de Calella para verificar la realidad de esta noticia?

– ¿Avala la Conselleria de Ensenyament este tipo de 
ejercicios en que se muestra en 1714 una Cataluña in-
dependiente de España, como Portugal o Francia?

– ¿Va a tomar alguna medida para que no se vuelvan a 
producir hechos similares?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei de cirurgia cardíaca de l’Hos·
pital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-18013/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 91751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

A principis del mes de novembre va aparèixer als mit-
jans de comunicació la notícia que el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya estudiava tancar 
el servei de cirurgia cardíaca de l’Hospital Josep Tru e-
ta (Girona), i que els pacients s’haurien de desplaçar 
fins a l’Hospital Germans i Trias i Pujol (Can Ruti) per 
aquelles intervencions complexes de cor.

Tot just una setmana després, el propi Departament de 
Salut ha fet saber que el servei es mantindrà a Giro-
na, tot i que Can Ruti serà el nou centre col·laborador 
a partir de l’any 2015 en lloc de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron (Barcelona) com fins ara. A través de la ins-
trucció 08/2014 del Servei Català de la salut, i en el 
marc del Pla d’Acció de cirurgia cardíaca (PAAC) per 
l’ordenació i configuració del model organitzatiu dels 
serveis de cirurgia cardíaca, s’ha comunicat que es 
preveu la continuïtat de la cirurgia cardíaca a Girona, 
i amb un model similar al que s’havia fet amb l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron des de que el programa es va 
posar en marxa el novembre del 2006. Com es feia fins 
ara amb els especialistes de l’Hospital de la Vall d’He-
bron, els cirurgians de Can Ruti es desplaçaran a Giro-
na per operar els pacients gironins una vegada a la set-
mana i fer les intervencions programades a cor obert.

Preguntes: 

1. Quan va ser elaborat el Pla d’Acció de cirurgia car-
díaca (PAAC) per l’ordenació i configuració del model 
organitzatiu dels serveis de cirurgia cardíaca recollit a 
instrucció 08/2014 del Servei Català de la Salut?

2. Per quins motius es va anunciar públicament el tan-
cament del servei de cirurgia cardíaca de l’Hospital 

Josep Trueta una setmana abans de la presentació de 
la instrucció 08/2014 del Servei Català de la Salut amb 
l’ordenació i configuració del model organitzatiu dels 
serveis de cirurgia cardíaca?

3. Quin són els motius del canvi de centre de referèn-
cia d’aquest servei de l’Hospital Vall Hebron a l’Hos-
pital Germans i Trias i Pujol (Can Ruti)?

4. S’ha tingut en consideració la participació dels 
membres dels equips de treball en aquesta decisió?

5. En quins aspectes considera el Govern de la Gene-
ralitat que pot millorar el servei a la ciutadania aquest 
canvi?

6. Hi ha alguna relació entre la proposta d’aquest canvi 
i el projecte CIMS?

7. Quins altres convenis de col·laboració són vigents 
amb l’Hospital de la Vall d’Hebron?

8. Quin cost tindrà aquest canvi?

9. El canvi de centre de referència del servei a l’Hospi-
tal Germans i Trias i Pujol (Can Ruti) afectarà a altres 
serveis relacionats com per exemple el servei d’hemo-
dinàmia de l’Hospital Josep Trueta de Girona?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de la casa de colònies La Censa·
da, de Santa Margarida de Montbui (Anoia), 
per les joventuts de Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18014/10

Formulació
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

Durant el cap de setmana del 15 i 16 de novembre, les 
joventuts de l’organització feixista i xenòfoba Platafor-
ma per Catalunya, han utilitzat les instal·lacions d’una 
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casa de colònies (La Censada a la comarca de l’Anoia) 
integrada a Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils, 
adscrita al Departament de Benestar Social i Família.

El reglament de la Xarxa Catalana d’Instal·lacions 
Juvenils diu que només permet l’ús d’aquestes instal-
lacions a persones majors de 30 anys «sempre que 
quedi garantida la funció social i educativa d’aquestes 
instal·lacions» i contempla la rescissió del contracte i 
l’expulsió de les instal·lacions de «les persones, famíli-
es o grups que incompleixin el reglament».

1. Segons el la Direcció General de Joventut queda ga-
rantida la funció social i educativa?

2. Ha tingut el Govern coneixement previ de la deman-
da per part d’aquest grup feixista?

3. Si és així, en base a quin criteri ha autoritzat la utilit-
zació?

4. Disposa el Govern d’algun tipus de protocol a l’ho-
ra de cedir l’ús dels establiments de la Xarxa Catalana 
d’Instal·lacions Juvenils, per tal d’impedir el seu us per 
part d’organitzacions feixistes?

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2014 

Lorena Vicioso Adria
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procés participatiu del 9 de novem·
bre de 2014

Tram. 314-18015/10

Formulació

Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 92433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre total d’urnes, paperetes, so-
bres, cabines i qualsevol altre material utilitzat en el 
«procés participatiu» del 9 de novembre de 2014?

– Quin ha estat el cost total d’urnes, paperetes, sobres, 
cabines i qualsevol altre material utilitzat en el «pro-
cés participatiu» del 9 de novembre de 2014?

– A quines empreses, administracions o entitats s’ha 
encarregat les d’urnes, paperetes, sobres, cabines i 
qualsevol altre material utilitzat en el «procés partici-
patiu» del 9 de novembre de 2014?

– Per què la Generalitat de Catalunya ha destruït tots 
els arxius del registre de voluntaris que van participar 
en el «procés participatiu» del 9 de novembre de 2014?

– Quin acte administratiu va donar cobertura legal al 
«procés participatiu» del 9 de novembre de 2014?

– Quines mesures va posar en marxa el Govern de la Ge-
neralitat per a garantir l’estricte compliment de la llei i de 
les garanties democràtiques fonamentals durant el «pro-
cés participatiu» el dia 9 de novembre de 2014?

– Quines mesures va posar en marxa el Govern de la 
Generalitat per a garantir que cap persona pogués vo-
tar més d’un cop durant el “procés participatiu» del 
dia 9 de novembre de 2014?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la clàusula de garantia del compliment 
de les obligacions financeres i dels compro·
misos de pagament de la Generalitat
Tram. 314-18016/10

Formulació

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

Els municipis estan mostrat la seva preocupació pel si-
lenci dels departaments d’Educació i el de Benestar i 
Família en relació als convenis per a finançar diferents 
serveis municipals, educatius i d’atenció social, amb la 
conseqüent incertesa jurídica dels ens locals respecte 
al sosteniment dels mateixos.

Les entitats municipalistes (FMC i ACM) han fet arri-
bar al Govern una proposta d’Addenda que inclogui la
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clàusula de garantia de compliment de les obligacions 
financeres o compromisos de pagament de la Genera-
litat, sense haver obtingut cap resposta.

– Inclourà el Govern aquesta proposta d’Addenda?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació pública del servei d’atenció 
i gestió de trucades d’urgència 112
Tram. 314-18017/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quin és el posicionament del Govern en relació a 
l’escrit presentat per l’Associació de Teleoperadors i 
Telegestors de Catalunya davant l’Oficina Antifrau en 
relació a la licitació pública del servei d’atenció i ges-
tió de trucades del 112, publicat per l’empresa CAGTU 
del Departament d’Interior?

2. Quin és l’objectiu, segons el Govern, de la licitació 
pública per l’adjudicació del servei d’atenció i gestió 
de trucades del 112?

3. Com valora el Govern les acusacions de vulneració 
de les condicions laborals que ha formulat la Associa-
ció de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya en re-
lació a la licitació pública del servei d’atenció i gestió 
de trucades del 112?

4. Considera el Govern que les condicions de la lici-
tació del servei d’atenció i gestió de trucades del 112 
garanteixen la subrogació plena de tots els membres 
del servei?

5. Com valora el Govern les acusacions de defectes de 
forma que ha formulat l’Associació de Teleoperadors 
i Telegestors de Catalunya en relació a la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de trucades del 112?

6. Preveu al Govern aturar el procés de licitació públi-
ca per l’adjudicació del servei d’atenció i gestió de tru-
cades fins que es pronunciï l’Oficina Antifrau?

7. Ha previst el Govern la possibilitat de que alguna 
instància judicial declari la nul·litat de la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de trucades del 112?

8. Ha mantingut el Govern algun tipus de negociació 
amb els sindicats o amb l’Associació de Teleoperadors 
i Telegestors de Catalunya en relació a la licitació pú-
blica del servei d’atenció i gestió de trucades del 112?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a reomplir el pantà de 
Sant Martí de Tous (Anoia)
Tram. 314-18018/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Sergi Vilamala i Bas-
tarras, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quins són els motius pel reompliment del pantà de 
Sant Martí de Tous (Anoia)?

– S’ha acordat amb els regants i el municipi?

– En quina planificació s’emmarca?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis per a reomplir el pantà de 
Sant Martí de Tous (Anoia)

Tram. 314-18019/10

Formulació

Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92709 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Sergi Vilamala i Bas-
tarras, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quins són els terminis pel reompliment del pantà de 
Sant Martí de Tous (Anoia)?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre les actuacions per a garantir l’estanquitat 
del pantà de Sant Martí de Tous (Anoia)

Tram. 314-18020/10

Formulació

Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Sergi Vilamala i Bas-
tarras, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quines actuacions s’han realitzat o es preveuen re-
alitzar per garantir l’estanqueïtat del pantà de Sant 
Martí de Tous (Anoia)?

– Quin cost tenen aquestes actuacions?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’assessors al Depar·
tament d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-18021/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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: 

– Amb quin tipus de contracte ha estat contractada la 
Sra. Vicenta Bosch i Ayala per part del Departament 
d’Empresa i Ocupació?

– Amb quin sou?

– Amb quin concurs públic?

– Qui assumeix les despeses de llum, aigua i electrici-
tat i casa a Londres?

– Quin equip de selecció-tribunal va elegir la Sra. Vi-
centa Bosch i Ayala?

– A quin DOGC, Diari de Gran Circulació o ATRI, es 
publica l’anunci de concurs públic o concurs oposició?

– Des de quan les empreses públiques tenen dret a 
contractar assessors? Aquests, compten o no com a as-
sessors del Departament d’Empresa i Ocupació?

– Amb quants assessors compta el Departament d’Em-
presa i Ocupació i quina tasca fan?

Palau del Parlament, 19 de novembre 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 les conseqüències de l’avaria d’una mà·
quina de litotrípsia a l’Hospital de Bellvitge
Tram. 314-18022/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

Segons informacions aparegudes als mitjans de comu-
nicació el dia 19 de novembre de 2014, la màquina de 
litotrícia de l’hospital de Bellvitge –un aparell que eli-
mina càlculs renals i biliars a través d’ones de xoc– 
està avariada des de fa més d’un més, amb les conse-
qüències negatives que això representa per més d’un 
centenar de pacients que esperen tractament.

1. Confirma el departament que aquesta informació és 
certa?

Si és així: 

2. com és possible que una de les poques màquines 
d’aquestes característiques de les que disposa la sani-
tat pública estigui avariada durant més d’un més?

3. Com és que aquests pacients no han estat derivats a 
d’altres centres per poder seguir el tractament?

4. Quina és la previsió respecta a la reparació de l’averia?

5. No ha estat reparada encara per falta de pressupost 
degut a les retallades en els pressupostos del departa-
ment de Salut?

6. Quina solució té previst oferir el departament als 
pacients en espera de tractament?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de professionals sani·
taris que es vacunen contra la grip
Tram. 314-18023/10

Formulació
Alba vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 92968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de professionals sanitaris –detallat 
per categories professionals (metges, infermeres, auxi-
liars i altres), tipus de centres (hospitals d’aguts, aten-
ció primària, sociosanitaris i salut mental) es vacuna 
contra la grip?

– Tenen algun estudi sobre la incidència de la grip en 
aquest col·lectiu professional? Què indica aquest estu-
di? Quines dades s’obtenen en comparació a la pobla-
ció global?

– Disposen d’algun estudi comparat sobre els darrers 
10 anys pel que fa a la incidència de la vacunació de la 
grip? I de les altres vacunes? Quins resultats proporci-
ona? I pel que fa a la població pediàtrica?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014 

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Consorci Port de 
Mataró amb relació al Pla estratègic i direc·
tor del Port de Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18024/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

L’any 2009 es va aprovar el Pla estratègic i director del 
Port de Mataró. Aquest Pla preveia actuacions en àm-
bits com les infraestructures, el medi ambient, la di-
namització comercial i de restauració, la comunicació, 
entre d’altres.

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

– Després de cinc anys, quines són les actuacions del 
Pla estratègic i director del Port de Mataró portades a 
terme pel Consorci Port de Mataró des del 2009 fins 
al dia d’avui?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre la valoració de les actuacions del 
Consorci Port de Mataró amb relació al Pla 
estratègic i director del Port de Mataró del 
2009 ençà
Tram. 314-18025/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

L’any 2009 es va aprovar el Pla estratègic i director 
del Port de Mataró. Aquest Pla preveia actuacions en 
àmbits com les infraestructures, el medi ambient, la 
dinamització comercial i de restauració, la comunica-
ció, entre d’altres.

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

– Quina valoració en fa la Generalitat de les actua-
cions del Pla estratègic i director del Port de Mataró 
portades a terme pel Consorci Port de Mataró des del 
2009 fins al dia d’avui?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les actuacions fetes en el 
marc del Pla estratègic i director del Port de 
Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18026/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

L’any 2009 es va aprovar el Pla estratègic i director 
del Port de Mataró. Aquest Pla preveia actuacions en 
àmbits com les infraestructures, el medi ambient, la 
dinamització comercial i de restauració, la comunica-
ció, entre d’altres.

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

– Quin ha estat el cost de les actuacions realitzades en 
el marc del Pla estratègic i director del Port de Mataró 
durant aquests 5 anys?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions pendents de fer en el 
marc del Pla estratègic i director del Port de 
Mataró del 2009 ençà
Tram. 314-18027/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament ambuna 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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L’any 2009 es va aprovar el Pla estratègic i director 
del Port de Mataró. Aquest Pla preveia actuacions en 
àmbits com les infraestructures, el medi ambient, la 
dinamització comercial i de restauració, la comunica-
ció, entre d’altres.

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

– Quines actuacions resten pendents de realitzar en el 
marc del Pla estratègic i director del Port de Mataró? 
Hi ha calendari? Quin serà el seu cost o inversió?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’ampliació del Port de 
Mataró prevista en el Pla estratègic i direc·
tor del Port de Mataró
Tram. 314-18028/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

L’any 2009 es va aprovar el Pla estratègic i director 
del Port de Mataró. Aquest Pla preveia actuacions en 
àmbits com les infraestructures, el medi ambient, la 
dinamització comercial i de restauració, la comunica-
ció, entre d’altres.

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

– En quin punt es troba l’ampliació del Port de Mataró 
amb els 410 amarraments previstos en el propi Pla es-
tratègic i director?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’avançament de la lici·
tació de la concessió del Port de Mataró
Tram. 314-18029/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els amarratges, locals comercials, pallols i aparca-
ments del Port de Mataró acabaven la concessió l’any 
2018, però el Consorci ha decidit avançar la licitació a 
l’any en curs.

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

– Quin ha estat el motiu per licitar 4 anys abans aques-
tes concessions?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada als conces·
sionaris del Port de Mataró amb relació a 
l’avançament de la licitació
Tram. 314-18030/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els amarratges, locals comercials, pallols i aparca-
ments del Port de Mataró acabaven la concessió l’any 
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2018, però el Consorci ha decidit avançar la licitació a 
l’any en curs.

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

– Han estat informats els actuals concessionaris d’a-
quest avançament i dels motius? Si la resposta és po-
sitiva, quin procés (reunió, carta, trucada telefònica...) 
s’ha utilitzat per informar-los?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de les queixes dels 
concessionaris actuals del Port de Mataró
Tram. 314-18031/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els amarratges, locals comercials, pallols i aparca-
ments del Port de Mataró acabaven la concessió l’any 
2018, però el Consorci ha decidit avançar la licitació a 
l’any en curs.

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

– Són coneixedors des del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de les queixes i la insatisfacció dels con-
cessionaris actuals?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació del termini de la presenta·
ció de sol·licituds per a la licitació del Port 
de Mataró
Tram. 314-18032/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92982 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els amarratges, locals comercials, pallols i aparca-
ments del Port de Mataró acabaven la concessió l’any 
2018, però el Consorci ha decidit avançar la licitació a 
l’any en curs.

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

– Quins són els motius que han portat a ampliar en 3 
mesos la presentació de sol·licituds per licitar? Ha estat 
consensuada amb els actuals concessionaris?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els aspectes més importants de la lici·
tació del Port de Mataró
Tram. 314-18033/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92983 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els amarratges, locals comercials, pallols i aparca-
ments del Port de Mataró acabaven la concessió l’any 
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2018, però el Consorci ha decidit avançar la licitació a 
l’any en curs.

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

– Quins són els aspectes més importants i novedosos 
d’aquest nou plec que es licita?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions de la comissió 
dinamitzadora del Port de Mataró
Tram. 314-18034/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92984 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Hi ha una Comissió dinamitzadora del Port de Mata-
ró de la que formen part la Generalitat, membres del 
Consorci i de l’Ajuntament de Mataró amb la finalitat 
d’obtenir sinèrgies entre els diferents sectors que con-
figuren l’entramat del Port i les administracions gesto-
res per tal de portar a terme activitats que dinamitzin 
el Port.

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

– S’ha reunit la Comissió dinamitzadora del Port de 
Mataró? Quantes vegades?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes tractats en les reunions de 
la comissió dinamitzadora del Port de Ma·
taró
Tram. 314-18035/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92985 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Hi ha una Comissió dinamitzadora del Port de Mata-
ró de la que formen part la Generalitat, membres del 
Consorci i de l’Ajuntament de Mataró amb la finalitat 
d’obtenir sinèrgies entre els diferents sectors que con-
figuren l’entramat del Port i les administracions gesto-
res per tal de portar a terme activitats que dinamitzin 
el Port.

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

– Si s’ha reunit la Comissió, quins són els temes trac-
tats en aquestes reunions? I quins acords s’han pres?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes rebudes dels diferents 
sectors i usuaris del Port de Mataró
Tram. 314-18036/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 92986 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Hi ha una Comissió dinamitzadora del Port de Mata-
ró de la que formen part la Generalitat, membres del 
Consorci i de l’Ajuntament de Mataró amb la finalitat 
d’obtenir sinèrgies entre els diferents sectors que con-
figuren l’entramat del Port i les administracions gesto-
res per tal de portar a terme activitats que dinamitzin 
el Port.

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

– Reben queixes dels diferents sectors/usuaris del Port 
(restauració, comerç, entitats, amarristes, etc)? Si la 
resposta és afirmativa, quines han estat aquestes quei-
xes i quan les han rebut? Han donat solució a aquestes 
queixes? Quines han estat les respostes?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol per a capturar un grup de 
gossos ferals presents en diverses poblaci·
ons del Segrià
Tram. 314-18037/10

Formulació
Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 93230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

En els darrers dies s’ha desplegat un protocol especi-
al per a la captura, amb mort, si s’escau, dels gossos 
que van atacar un ramat d’ovelles la setmana passada a 
una granja de Seròs. Aquesta és una problemàtica que 
segons el cap dels Agents Rurals del Baix Segrià ja fa 
dos anys que existeix. Si més no en aquest darrer atac 
s’ha endegat un protocol que ha generat dubtes en les 
entitats animalistes, el mateix cos d’agents rurals, els 
ajuntaments i la pròpia ciutadania afectada dels termes 
de Seròs i Aitona. Interessa saber a aquesta diputada: 

1. Per què quan l’alcalde de Seròs va avisar al DAAM 
dels fets, aquests no es va coordinar amb la canera i va 
avisar directament les associacions de caçadors?

2. Sota quins criteris es va lliurar una autorització als 
caçadors per capturar els gossos vius o morts?

3. A quines associacions de caçadors es va donar 
aquesta autorització?

4. És cert que a conseqüència d’aquesta autorització 
sis gossos ja van ser caçats amb mort en una primera 
batuda després dels fets?

5. Quins tècnics es va consultar des del Departament 
d’Agricultura per diagnosticar l’estat d’assilvestrament 
dels gossos?

6. Per què no es va convidar al Director del CAAC del 
Segrià a les reunions celebrades amb l’ajuntament, el 
DAAM i les associacions de caçadors?

7. Com es preveurà que la ciutadania no actuï sense 
autorització pel seu compte fent batudes o intentant 
enverinar els gossos?

8. Per quan està previst fer el projecte de reglament per 
al desplegament de la Llei de Protecció dels Animals 
2/2008?

9. Quin pressupost tindran els ajuntaments al 2015 per 
poder desplegar la llei i fer campanyes de xipatge o 
contra l’abandonament d’animals domèstics?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014 

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancar l’Escola Vilama·
gore, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Ori·
ental)
Tram. 314-18038/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 93238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

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 previst el Departament d’Ensenyament el tanca-
ment imminent de l’Escola Vilamagore de Sant Pere 
de Vilamajor?
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2) Ha informat el Departament a la comunitat educa-
tiva i l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor d’aquest 
extrem?

3) Considera el Govern que la incorporació dels alum-
nes del Vilamagore a l’escola Torre Roja pot provo-
car una massificació de l’alumnat que vulneri el dret a 
l’escolarització en condicions d’igualtat?

4) Considera el govern que el fet que l’Escola Vilama-
gore mantingui un projecte educatiu innovador basat 
en l’aprenentatge vivencial i no sigui així per part de 
l’Escola Torre Roja vulnera el dret de les famílies a 
triar centre?

5) És cert que el Departament d’Ensenyament havia 
garantit a les famílies de l’Escola Vilamagore que po-
drien acabar l’etapa educativa en aquest centre?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de perllongament dels Fer·
rocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sa·
badell (Vallès Occidental)
Tram. 314-18039/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 93239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Ha tornat a modificar el Departament de Territori 
i Sostenibilitat el calendari d’execució de les obres de 
perllongament dels FGC al seu pas per Sabadell?

2) Quin és el nou calendari previst pel Govern?

3) Pot donar garanties de compliment d’aquest nou ca-
lendari?

4) Quins són els projectes que queden pendents de lici-
tar i d’executar? Quins previsions n’hi ha?

5) Ha informat la Generalitat de Catalunya a l’Ajunta-
ment de Sabadell d’aquesta nova modificació del ca-
lendari?

6) Té previst el Departament convocar amb caràcter 
d’urgència la Comissió de Seguiment?

7) Per quins motius el Departament no va informar a 
l’Ajuntament de Sabadell d’aquesta nova variació del 
calendari a la reunió bilateral mantinguda el passat dia 
29 d’octubre?

8) És cert que el Departament de Territori i Sostenibi-
litat va garantir l’Ajuntament de Sabadell que disposa-
va del finançament necessari per garantir la totalitat 
del projecte?

9) Si és així, per quins motius ara ja no es disposa del 
finançament necessari?

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rehabilitació o la substitució de la 
presó Model
Tram. 314-18040/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 93244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea con-
testada con respuesta escrita.

El Centro Penitenciario La Modelo es una infraestruc-
tura que presta un servicio básico para la sociedad, y 
que lo hace de forma eficaz y económica.

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

En momentos de drásticos recortes presupuestarios,

1. ¿Está justificado gastarse decenas de millones de 
euros en sustituir este centro? ¿Existe algún estudio 
que demuestre la inviabilidad de prestar el servicio en 
este centro? Y si no es así ¿qué costaría su rehabilita-
ción? ¿Se ha estudiado esta opción? ¿Qué sería más 
económico, rehabilitarla o sustituirla?

2. ¿Qué elementos arquitectónicos de la Modelo no 
pueden ser derribados por motivos históricos o patri-
moniales?

3. ¿Tiene previsto la Generalitat cerrar el Centro 
Abierto 1 y demolerlo antes del próximo 1 de marzo 
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de 2015, sin tener construido el nuevo centro de Zona 
Franca? En caso afirmativo, ¿Dónde serán trasladados 
los trabajadores? ¿Con qué criterios? ¿Y los internos, a 
qué centro serán trasladados?

4. Si la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona ya 
han llegado a un acuerdo y el Centro Abierto 1 junto 
con el de la Trinidad y el de Dones serán fusionados 
en el nuevo centro de Zona Franca, ¿por qué esta ur-
gencia para el cierre? ¿por qué la demolición del CO 1? 
¿No se pueden hacer las cosas ordenadamente y tras-
ladar los tres centros al nuevo cuando este esté real-
mente edificado?

5. Dado que el centro abierto conforma una parte del 
perímetro de seguridad de la Modelo, y derribarlo su-
pondría una brecha de seguridad importante, ¿Cómo 
piensan solventar esta falta de seguridad? ¿construi-
rán un nuevo perímetro? ¿Que han ganado entonces 
los vecinos?

6. Dado que hace poco no había terrenos para ubicar 
los centros y hoy se dice que el nuevo centro abierto 
costará 26 millones y que los asumirá el Ayuntamien-
to, ¿Existe un proyecto arquitectónico para el nuevo 
centro?¿están los planos listos? ¿para la realización de 
estos planos se han asesorado con personal de algún 
centro abierto o los han encargado a un estudio de ar-
quitectura que jamás ha pisado una prisión?

7. ¿Los terrenos de la Zona Franca están vacíos y listos 
para construir? ¿se han iniciado los trámites para la li-
citación de las obras?

8. Dado que la línea 9 del metro tenía que estar lis-
ta para dar servicio a esa zona y especialmente a las 
nuevas instalaciones penitenciarias, ¿Cuándo estará 
lista la línea 9 del metro? ¿Tendrán los trabajadores un 
aparcamiento?

9. ¿Ha tenido en cuenta el Departament de Justícia 
que en un centro abierto para 800 internos supone que 
franjas de 2 o 3 horas la mayor parte de los internos 
entrarán o saldrán de sus instalaciones? ¿cuál es el 
plan de movilidad pensado para absorber a esos casi 
800 internos entrando o saliendo en esas franjas hora-
rias? Y los internos que por trabajo tengan que acce-
der al centro durante la noche (1 o 2 de la madrugada) 
¿cómo llegarán?

10. En referencia a la seguridad, y dada la premura con 
la que se quiere tirar el Centro Abierto 1 hace pensar 
que el traslado de los CO se hará antes que el del cen-
tro de preventivos, ¿Se dotará al nuevo CO de Zona 
Franca de un cuerpo de guardia con su correspondien-
te dotación de Mossos d’Esquadra?

11. ¿Tendrán los trabajadores servicio de cafetería/res-
taurante en el nuevo centro? ¿Cómo piensa desarrollar 
ese servicio? ¿Y el racionado de los internos? Dado 
que aunque sea un centro abierto, hay internos que co-
men o cenan en el centro, ¿Cómo les proporcionarán 
racionado?

12. ¿Por qué se ha adjudicado el servicio de cafeterías 
al CIRE?

Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de les beques post·
doctorals Beatriu Pinós del 2014
Tram. 314-18041/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 93245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Per quin motiu en aquest 2014 encara no ha sortit la 
convocatòria de les beques postdoctorals Beatriu Pinós?

– Quan es preveu que surti la convocatòria, tenint 
en compte que ja ens trobem al mes de novembre de 
2014?

– El departament d’Economia i Coneixement i l’AGAUR 
han decidit que aquest 2014 no hi haurà convocatòria 
d’aquestes beques, com ja va passar l’any 2012?

– S’ha comunicat d’alguna manera el retard o la no 
convocatòria de les beques Beatriu Pinós als possibles 
sol·licitants de la beca?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla d’usos de l’àrea bàsica de salut 
del barri de Vistalegre, de Castelldefels (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-18042/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 93268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat 7 de juliol del 2014 es va aprovar el pla d’usos 
de l’àrea bàsica de salut del barri de Vistalegre del mu-
nicipi de Castelldefels.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins serveis de salut preveu aquest pla d’usos?

– Quants metres quadrats preveu cadascun dels ser-
veis previstos en el pla?

– Quin serà el calendari de posada en marxa d’aquest 
centre de salut?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions que s’han de dur a terme 
per a corregir l’abús en el preu de la benzina
Tram. 314-18043/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 93269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les accions que el Conseller d’Empresa i 
Ocupació creu que s’han de dur a terme per tal de cor-
regir l’abús que suposa pels consumidors que el preu 
del barril de petroli s’hagi reduït un 32% en els darrers 
cinc anys i el preu final de la benzina només hagi bai-
xat un 7,6%?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Ter-
rades i Santacreu, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions que ha dut a terme el De·
partament d’Empresa i Ocupació amb rela·
ció a l’abús en el preu de la benzina
Tram. 314-18044/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 93270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines accions ha dut a terme el Departament 
d’Empresa i Ocupació en relació a l’abús que suposa 
pels consumidors que el preu del barril de petroli s’ha-
gi reduït un 32% en els darrers cinc anys i el preu final 
de la benzina només hagi baixat un 7,6%?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2014 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Ter-
rades i Santacreu, diputats, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Projecte 1714 a l’Escola Pia de Ca·
lella (Maresme)
Tram. 314-18045/10

Formulació
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 93353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

En el colegio de Escola Pía de Calella, dentro del 
«Proyecto 1714» sobre la Guerra de Sucesión en Ca-
taluña, los alumnos de un curso de Primaria tuvieron 
que pintar un mapa, identificando en ellos varios paí-
ses. «¿Puedes situar en el mapa los siguientes países?», 
rezaba el enunciado del ejercicio. Lo más llamativo es 
la lista de países que los escolares tenían que identifi-
car en el mapa, colorearlos y señalar su capital: «Ca-
taluña, España, Portugal, Francia, Inglaterra y Alema-
nia». Es decir, los alumnos tuvieron que pintar de un 
color el territorio de Cataluña, y de otro el del resto de 
España.

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

– ¿Se ha recabado información alguna de la Escola Pía 
de Calella para verificar la realidad de esta noticia?

– ¿Avala la Conselleria de Ensenyament este tipo de 
ejercicios en que se muestra en 1714 una Cataluña in-
dependiente de España, como Portugal o Francia?

– ¿Va a tomar alguna medida para que no se vuelvan a 
producir hechos similares?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014 

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’impost sobre el valor afegit i la nego·
ciació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00249/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 93838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

Sobre l’IVA i la negociació del conveni col·lectiu.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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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 el nou portal de la Corporació
Tram. 322-00250/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 93951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Sobre el nou portal de la CCMA, quin posiciona-
ment i quina estratègia es plantegen?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la situació de la negociació del con·
veni
Tram. 322-00251/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 93952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El proper dia 1 de desembre fineix l’espai de temps 
que durava la posposició de la negociació del conveni, 
amb quina previsió de negociació es treballa?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les previsions de la Corporació per al 
2015
Tram. 322-00252/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 93953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions per al 2015 en tot l’àmbit 
de la CCMA?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la deducció de l’impost sobre el valor 
afegit corresponent als exercicis 2012, 2013 
i 2014
Tram. 322-00253/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El Congrés dels Diputats va aprovar la setmana pas-
sada la reforma fiscal que entrarà en vigor el 2015. Es 
va aprovar que les ràdios i les televisions públiques es 
podran deduir tot l’IVA suportat. Què passa però amb 
els exercicis 2012, 2013 i 2014? Té resposta del Govern 
de la Generalitat per poder assumir el pagament que 
ha d’afrontar la CCMA?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la pluralitat en els espais informatius 
i de debat de TV3
Tram. 322-00254/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94045 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Creu que hi ha prou pluralitat als programes infor-
matius i de debat a TV3?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au·
diovisuals a respondre oralment en comis·
sió sobre el tractament informatiu del pro·
cés participatiu del 9 de novembre de 2014 
a TV3
Tram. 322-00255/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94046 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa del tractament informatiu de TV3 
durant la jornada de participació ciutadana del 9-N?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC
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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 cobertura informativa del procés 
participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 322-00256/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 94350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– Quina valoració fa de la cobertura informativa dels 
mitjans de la CCMA sobre els esdeveniments vincu-
lats al procés participatiu que es va realitzar el passat 9 
de novembre a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au·
diovisuals a respondre oralment en comis·
sió sobre la situació del conflicte derivat del 
canvi de criteri pel que fa a la deducció de 
l’impost sobre el valor afegit
Tram. 322-00257/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 94351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-

lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la situació en la que es troba actualment 
el conflicte derivat del canvi de criteri del Govern de 
l’Estat en relació a la deducció de l’IVA per part de la 
CCMA?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi·
suals a respondre oralment en comissió sobre 
el procés d’adequació de l’oferta audiovisual a 
la nova distribució de l’espai radio elèctric
Tram. 322-00258/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 94352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase es troba el procés d’adequació de 
l’oferta audiovisual de la CCMA a la nova distribució 
de l’espai radioelèctric a Catalunya que se’n deriva de 
l’aplicació del dividend digital i la consegüent desapa-
rició d’un dels MUX de la CCMA?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au·
diovisuals a respondre oralment en comis·
sió sobre el nou portal únic dels continguts 
audiovisuals
Tram. 322-00259/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 94353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el seu capteniment sobre l’oferta de mitjans 
digitals de la CCMA i quines són les millores que su-
posa l’entrada en funcionament del nou portal únic 
dels continguts audiovisuals que s’ha presentat recent-
ment?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’informe del sector audiovisual que 
ha fet públic el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya
Tram. 322-00260/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 94354 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 

president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– Quina és la valoració que efectua sobre l’informe del 
sector audiovisual de Catalunya que ha fet públic re-
centment el CAC?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els motius del retard de l’emissió del 
documental Ciutat morta
Tram. 322-00261/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 94358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 173 del Regla-
ment del Parlament, presenta al president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els motius que provoquen el retard en 
l’emissió del documental Ciutat Morta?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’incompliment de les funcions de Te·
levisió de Catalunya
Tram. 322-00262/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Sobre l’incompliment de les funcions de TVC

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els tertulians als mitjans públics
Tram. 322-00263/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Sobre els tertulians als mitjans públics

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre oralment en comissió so·
bre la fiscalització de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00264/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Sobre la fiscalització de Televisió de Catalunya S.A.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalu·
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la paritat de gènere a les tertúlies i els pro·
grames de TV3
Tram. 323-00106/10

Anunci

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 93837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta [al] Director de 
TV3 la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

Sobre la paritat de gènere a les tertúlies i programes 
de TV3

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al director de Televisió de Catalu·
nya a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures per a evitar la banalització del 
nazisme
Tram. 323-00107/10

Anunci

Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 94349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
173 del Reglament del Parlament, presenta al Director 
de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines mesures pensa prendre per a evitar que es 
tornin a repetir episodis de banalització del nazisme 
en programes de Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalu·
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la Festa dels Súpers
Tram. 323-00108/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 94355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el seu capteniment sobre el desenvolupa-
ment de la Festa dels Súpers que es va realitzar el pas-
sat mes d’octubre?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
transmissió de les curses del Mundial de 
MotoGP
Tram. 323-00109/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 94356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina valoració realitza del fet que Catalunya Ràdio 
sigui la primera ràdio en català que transmet totes les 
curses del Mundial de MotoGP?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre el 
programa Tarda Tardà
Tram. 323-00110/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 94357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 25.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la seva valoració dels continguts i de la fita 
que ha assolit el prestigiós programa Tarda Tardà, des-
prés de 30 anys ininterromputs d’emissió des de Cata-
lunya Ràdio?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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	Tram. 311-00951/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible diferència entre l’import que s’ha de rebre del Govern de l’Estat per a retribuir els inspectors de treball i la que se’ls abonarà
	Tram. 311-00952/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el funcionament del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya
	Tram. 311-00953/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concepció única i integral i la unitat de funció i d’actuació del sistema d’inspeccions de treball i de seguretat social
	Tram. 311-00954/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el sistema integral d’inspeccions de treball i seguretat social funciona diferentment a la província de Lleida
	Tram. 311-00955/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d’Empresa i Ocupació per a coordinar les administracions públiques que han de defensar el consumidor vulnerable en pobresa energètica
	Tram. 311-01070/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del Departament d’Empresa i Ocupació per a fer la seva pròpia exposició de commemoració del Tricentenari 1714-2014
	Tram. 311-01071/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d’Empresa i Ocupació en matèria de política industrial
	Tram. 311-01072/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d’Empresa i Ocupació en matèria d’innovació
	Tram. 311-01076/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació del Consell Català del Treball Autònom
	Tram. 311-01086/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a l’anunci fet pel president de l’Empresa Nacional de Residus Radioactius relatiu a la possibilitat d’allargar la vida útil de les centrals nuclears espanyoles fins als 
	Tram. 311-01097/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat d’acceptar l’allargament de la vida útil de les centrals nuclears Ascó I i II i Vandellòs II anunciat pel president de l’Empresa Nacional de Residus Radioactius
	Tram. 311-01098/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seguretat raonable d’allargar la vida útil de les centrals nuclears catalanes
	Tram. 311-01099/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació de la retirada dels ajuts a les energies renovables i l’allargament de la vida útil de les centrals nuclears amb el manteniment dels beneficis de les empreses elèctriques
	Tram. 311-01100/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conveniència que la producció i la distribució de l’energia responguin a un model segur i sostenible decidit pel Govern i per la població
	Tram. 311-01101/10
	Substanciació

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

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les plagues d’insectes que afecten la presó Model, de Barcelona
	Tram. 311-01227/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el Fons social europeu cofinança les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 311-01352/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupostària a la qual s’imputen les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 311-01353/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la retallada d’una paga extra sencera als treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 311-01354/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a retallar les nòmines dels treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya cofinançades pel Fons social europeu
	Tram. 311-01355/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació donada als treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya sobre el cofinançament de llurs nòmines per part del Fons social europeu
	Tram. 311-01356/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures compensatòries als treballadors del Servei d’Ocupació de Catalunya per les retallades de llurs nòmines
	Tram. 311-01357/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria de diversos centres penitenciaris
	Tram. 311-01379/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria de tots els centres penitenciaris
	Tram. 311-01380/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal destinat al servei de cafeteria dels centres penitenciaris el darrer trimestre del 2013
	Tram. 311-01381/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal que ha deixat de prestar el servei de cafeteria dels centres penitenciaris el darrer trimestre del 2013
	Tram. 311-01382/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del servei de cafeteria dels centres penitenciaris el 2013
	Tram. 311-01383/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’horari dels interns del servei de cafeteria dels centres penitenciaris
	Tram. 311-01384/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual dels interns del servei de cafeteria dels centres penitenciaris
	Tram. 311-01385/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de l’encàrrec al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del servei de cafeteria dels centres penitenciaris
	Tram. 311-01386/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seguretat dels centres penitenciaris en què el servei de cafeteria el prestin els interns
	Tram. 311-01387/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els incidents de seguretat al mòdul 3 del centre penitenciari de Can Brians
	Tram. 311-01402/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de funcionaris del servei de vigilància interior als patis del centre penitenciari de Can Brians 1
	Tram. 311-01403/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància al centre penitenciari de Can Brians 1 per trasllat al centre penitenciari del Puig de les Basses
	Tram. 311-01404/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de places del servei de vigilància al centre penitenciari de Can Brians 2 per trasllat al centre penitenciari del Puig de les Basses
	Tram. 311-01405/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les places de personal de serveis penitenciaris no cobertes
	Tram. 311-01406/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors de serveis penitenciaris que seran traslladats al centre penitenciari del Puig de les Basses
	Tram. 311-01407/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de les places de serveis penitenciaris que restaran vacants per trasllat al centre penitenciari del Puig de les Basses
	Tram. 311-01408/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions de treball que s’han fet el primer semestre del 2014
	Tram. 311-01673/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació d’actuacions sistemàtiques d’inspecció de treball per a verificar el compliment de la normativa laboral
	Tram. 311-01674/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions de treball del 2014
	Tram. 311-01675/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la plantilla dels centres de seguretat i salut laboral del 2004 ençà
	Tram. 311-01676/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona del 2004 ençà
	Tram. 311-01677/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Tarragona del 2004 ençà
	Tram. 311-01678/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida del 2004 ençà
	Tram. 311-01679/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la plantilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Girona del 2004 ençà
	Tram. 311-01680/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
	Tram. 311-01685/10
	Substanciació


	1.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença i la incidència de coinfecció d’hepatitis C i VIH/sida
	Tram. 314-12639/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients infectats de VIH/sida i de pacients amb coinfeccions de VIH/sida i hepatitis B o C trasplantats de fetge
	Tram. 314-12640/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual i total dels pacients infectats amb el VIH/sida
	Tram. 314-12641/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions i el cost d’accés a nous medicaments per al VIH/sida
	Tram. 314-12642/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevalença d’hepatitis C en comparació amb Espanya, Europa i a nivell internacional
	Tram. 314-12643/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència anual de l’hepatitis C
	Tram. 314-12644/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb hepatitis C crònica que reben tractament
	Tram. 314-12645/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de malalts d’hepatitis C en llista d’espera de medicació d’ús compassiu o medicació estrangera
	Tram. 314-12646/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del cost de la medicació per a l’hepatitis C crònica
	Tram. 314-12647/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients amb hepatitis C crònica amb cirrosi o tumor hepàtic trasplantats de fetge
	Tram. 314-12648/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost unitari d’un procés de trasplantament hepàtic
	Tram. 314-12649/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de la literatura científica i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya del tractament de l’hepatitis C crònica amb interferons d’última generació
	Tram. 314-12650/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta amb relació a l’increment del cost de la incorporació d’interferons d’última generació per al tractament de l’hepatitis C
	Tram. 314-12651/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a les hepatitis víriques
	Tram. 314-12721/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tractament de les hepatitis víriques
	Tram. 314-12722/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús compassiu de fàrmacs de tractament d’hepatitis
	Tram. 314-12723/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’ús de nous medicaments contra les hepatitis víriques
	Tram. 314-12724/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició de la Comissió Assessora de Vacunacions
	Tram. 314-13465/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels programes del Departament de Salut amb relació a les malalties infeccioses durant el període 2003-2013 i les perspectives de futur mitjançant l’elaboració d’un pla director
	Tram. 314-13555/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut amb relació a l’activitat terciària, els mapes territorials i els centres per al període 2014-2016
	Tram. 314-13585/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la recepta electrònica en els centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
	Tram. 314-13745/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la recepta electrònica en els centres de salut mental
	Tram. 314-13746/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de pacients de la llista d’espera per a intervencions quirúrgiques de l’Hospital Germans Trias i Pujol a l’Hospital General de Catalunya del 2011 ençà
	Tram. 314-13790/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de pacients de la llista d’espera per a intervencions quirúrgiques d’hospitals públics a l’Hospital General de Catalunya del 2011 ençà
	Tram. 314-13791/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de pacients de la llista d’espera per a proves diagnòstiques d’hospitals públics a l’Hospital General de Catalunya del 2011 ençà
	Tram. 314-13792/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la facturació de l’Hospital General de Catalunya al Servei Català de la Salut per serveis i derivacions del 2011 ençà
	Tram. 314-13793/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió del laboratori de l’Hospital de Mataró
	Tram. 314-13794/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió del magatzem de l’Hospital de Mataró
	Tram. 314-13795/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris tècnics de càlcul per a revalorar els complements de les pensions de jubilació del personal de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-13814/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament als infermers jubilats de l’Institut Català de la Salut en concepte de revaloració dels complements de les pensions
	Tram. 314-13815/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre previst de targetes sanitàries individuals Cuida’m
	Tram. 314-13816/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de la prova pilot de les targetes sanitàries individuals Cuida’m
	Tram. 314-13817/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de les patologies incloses en la targeta sanitària individual Cuida’m
	Tram. 314-13818/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari definitiu d’implantació de la targeta sanitària individual Cuida’m
	Tram. 314-13819/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes sanitàries individuals Cuida’m demanades a instància del tutor del titular o el beneficiari i a instància del personal sanitari
	Tram. 314-13820/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer una campanya de difusió de la targeta sanitària individual Cuida’m
	Tram. 314-13821/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les altes mèdiques i quirúrgiques en el segon semestre en el període 2003-2013
	Tram. 314-13839/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut amb relació a les àrees de terciarisme per a la regió sanitària de Girona
	Tram. 314-13842/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta relativa a la cirurgia pediàtrica per a la regió sanitària de Girona i l’Hospital Doctor Josep Trueta durant el període 2003-2014
	Tram. 314-13843/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tercer centre d’atenció primària de Castelldefels (Baix Llobregat) i sobre l’activitat assistencial del CAP El Castell
	Tram. 314-13877/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació amb els pacients amb encefalitis miàlgica, fibromiàlgia, sensibilitat química múltiple i hiperelectrosensibilitat
	Tram. 314-13878/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos disponibles de transport sanitari urgent del nou model d’atenció a les emergències
	Tram. 314-14172/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i la distribució territorial dels vehicles d’intervenció ràpida del nou model d’atenció a les emergències
	Tram. 314-14173/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de transport sanitari que necessitarà el nou dispositiu d’atenció a les emergències
	Tram. 314-14174/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal i el perfil professional del nou model d’atenció a les emergències sanitàries
	Tram. 314-14175/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost previst en el concurs de transport sanitari per la compra de vehicles per al nou model d’atenció a les emergències sanitàries
	Tram. 314-14176/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles de suport vital bàsic previst pel concurs de transport sanitari
	Tram. 314-14177/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de cobertura dels vehicles de suport vital bàsic previstes en el concurs de transport sanitari
	Tram. 314-14178/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de cobertura dels vehicles de suport vital avançat previstes en el concurs de transport sanitari
	Tram. 314-14179/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució territorial, la tipologia i el nombre de vehicles de suport vital avançat previstos en el concurs de transport sanitari
	Tram. 314-14180/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les urgències i les emergències mèdiques en el concurs de transport sanitari
	Tram. 314-14181/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels professionals nutricionistes per part del Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
	Tram. 314-14516/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència de llarga estada del 2011 ençà
	Tram. 314-14676/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la disminució de beneficiaris de la Llei de la dependència
	Tram. 314-14677/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds inicials de beneficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
	Tram. 314-14678/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions fetes a beneficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
	Tram. 314-14679/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions fetes a persones amb dret a ésser beneficiàries de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
	Tram. 314-14680/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de programes individuals d’atenció, de tipus inicial, a Barcelona
	Tram. 314-14681/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de modificacions a programes individuals d’atenció a Barcelona
	Tram. 314-14682/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de seguiments a programes individuals d’atenció a Barcelona
	Tram. 314-14683/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de programes individuals d’atenció pendents a Barcelona
	Tram. 314-14684/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
	Tram. 314-14685/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a desestimar prestacions vinculades a l’assistent personal
	Tram. 314-14704/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nivell de mercuri en els aliments
	Tram. 314-14709/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llengua materna indicada en les sol·licituds de matriculació per a P3 a les escoles públiques per al curs escolar 2013-2014
	Tram. 314-14733/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llengua materna indicada en les sol·licituds de matriculació per a P3 a les escoles públiques per al curs escolar 2014-2015
	Tram. 314-14734/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius en què el castellà s’usa com a llengua vehicular en un 25% de l’horari lectiu
	Tram. 314-14735/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
	Tram. 314-14741/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació a la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
	Tram. 314-14742/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del marc legal dels agents dels Mossos d’Esquadra que subscriuen la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
	Tram. 314-14743/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
	Tram. 314-14744/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels deures dels mossos d’esquadra
	Tram. 314-14745/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació dels agents dels Mossos d’Esquadra en la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
	Tram. 314-14746/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el posicionament dels agents dels Mossos d’Esquadra amb relació a la declaració de lleialtat de la sectorial Mossos per la Independència, de l’Assemblea Nacional Catalana, de l’agost del 2014
	Tram. 314-14747/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols per a activar els equips aeris d’extinció d’incendis
	Tram. 314-14968/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’alerta i la disponibilitat dels mitjans aeris d’extinció d’incendis durant la campanya d’estiu
	Tram. 314-14969/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de la sortida d’un hidroavió de càrrega en terra que va deixar anar 1.500 litres d’aigua a l’aeroport d’Empuriabrava amb una finalitat privada
	Tram. 314-14970/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació obligatòria en matèria de seguretat dels pilots d’hidroavions destinats a l’extinció d’incendis
	Tram. 314-14971/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del Departament d’Interior de la iniciativa privada que va fer enlairar l’hidroavió de càrrega en terra que va deixar anar 1.500 litres d’aigua a l’aeroport d’Empuriabrava
	Tram. 314-14972/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en dietes feta pel Departament d’Economia i Coneixement el 2013
	Tram. 314-14986/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en dietes feta pel Departament d’Economia i Coneixement el 2014
	Tram. 314-14987/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges oficials a l’estranger del conseller d’Empresa i Ocupació durant el 2013 i el primer semestre del 2014
	Tram. 314-14988/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges oficials a l’estranger del conseller d’Economia i Coneixement durant el 2013 i el primer semestre del 2014
	Tram. 314-14989/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges tutelats a Abrera
	Tram. 314-15003/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
	Tram. 314-15436/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu a la incorporació de millores en la senyalització de la Conca en el Pla de mobilitat d’Igualada i la Conca
	Tram. 314-15437/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recomanació de la Unió Empresarial de l’Anoia d’incorporar millores de la senyalització en el Pla de Mobilitat d’Igualada i la Conca
	Tram. 314-15438/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació a les deficiències en la senyalització de la Conca detectades per la Unió Empresarial de l’Anoia
	Tram. 314-15439/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contacte amb el Govern de l’Estat amb relació al millorament de la senyalització a l’Anoia
	Tram. 314-15440/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament de l’organitzador personal (PDA) de trànsit per a gestionar i tramitar l’activitat i les denúncies en l’àmbit del transport
	Tram. 314-15662/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, en el control de vehicles amb tacògraf digital
	Tram. 314-15664/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que la direcció dels Mossos d’Esquadra té de l’ús de mitjans no adequats per a controlar els vehicles amb tacògraf digital
	Tram. 314-15665/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la Divisió de Trànsit sobre si estava permès l’ús de programes alternatius per a fer el control de tacògraf en carretera
	Tram. 314-15666/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com els agents dels Mossos d’Esquadra feien el control dels vehicles amb tacògraf digital entre el 2006 i el 2008
	Tram. 314-15667/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels organitzadors personals (PDA) proporcionats el 2008 als agents dels Mossos d’Esquadra que tenien en local un programa d’anàlisi de tacògraf
	Tram. 314-15668/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions dels organitzadors personals (PDA) que tenen els agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-15669/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans dels Mossos d’Esquadra per al control de vehicles amb tacògraf digital
	Tram. 314-15670/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a acabar les obres de millorament al parc central de Girona amb relació a les obres de l’alta velocitat
	Tram. 314-15681/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de les obres de l’estació d’autobusos de Girona
	Tram. 314-15682/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interlocutòria que obliga dos mossos d’esquadra a dipositar una fiança per a fer front a una possible indemnització pel cas d’Ester Quintana
	Tram. 314-15686/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instal·lar una senyalització adequada per a evitar el trànsit de vehicles de gran tonatge per la carretera C-26 entre Berga i Ripoll
	Tram. 314-15687/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de Vilada (Berguedà) amb una estació depuradora d’aigües residuals
	Tram. 314-15688/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges atorgats a l’Alt Camp en el període 2009-2013
	Tram. 314-15690/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-32 al pas pel Masnou
	Tram. 314-15692/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de la carretera C-1412 entre Ponts i Jorba
	Tram. 314-15927/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les proves d’aptitud personal en llengua catalana i castellana dels alumnes que volen accedir als graus d’educació infantil i primària
	Tram. 314-16379/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les matrícules a les universitats del 2003 ençà
	Tram. 314-16380/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detenció del presumpte responsable de l’apunyalament de cinc persones a Lleida el 22 de setembre de 2014
	Tram. 314-16448/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels bombers en el rescat de dues persones a la riera de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès)
	Tram. 314-16477/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de les instal·lacions del Parc de Bombers de Torredembarra (Tarragonès)
	Tram. 314-16480/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de les instal·lacions i l’equipament del Parc de Bombers de Querol (Alt Camp)
	Tram. 314-16483/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions de les instal·lacions i l’equipament del Parc de Bombers del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia (Alt Camp)
	Tram. 314-16484/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació del personal d’emergències de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-16485/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les accions dels Mossos d’Esquadra amb relació al cànnabis del 2003 ençà
	Tram. 314-16513/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de la vaga convocada pels sindicats de bombers en la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
	Tram. 314-16526/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans de la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
	Tram. 314-16527/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disposició d’helicòpters en la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
	Tram. 314-16531/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers de la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
	Tram. 314-16532/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució del director general de la Policia que estableix el dispositiu policial per al 8 i el 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-17002/10
	Resposta del Govern


	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	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 els ingressos obtinguts en l’exercici actual per la cessió d’imatges de Televisió de Catalunya a altres empreses o entitats
	Tram. 325-00083/10
	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 les imatges cedides en l’exercici actual per Televisió de Catalunya a altres empreses o entitats
	Tram. 325-00084/10
	Resposta del president del Consell de Govern



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25.	Preguntes al Govern
	2.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en matèria d’instal·lacions energètiques durant el procés de transició nacional
	Tram. 311-00055/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 311-00351/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de construir la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia que generen els parcs eòlics existents
	Tram. 311-00706/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de construir la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès) per a evacuar l’energia que generen els parcs eòlics previstos
	Tram. 311-00707/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del conseller d’Empresa i Ocupació amb relació a la construcció de la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 311-00709/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat d’informar els ajuntaments i els veïns dels municipis per on transcorrerà la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 311-00710/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions del conseller d’Empresa i Ocupació per a informar els ajuntaments i els veïns dels municipis afectats per l’impacte de la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarrag
	Tram. 311-00711/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits fets amb relació a la construcció de la línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (Tarragonès)
	Tram. 311-00712/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d’Empresa i Ocupació en matèria de formació ocupacional i contínua
	Tram. 311-01073/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d’Empresa i Ocupació en matèria de polítiques d’ocupació i intermediació laboral
	Tram. 311-01074/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que pensa dur a terme el Departament d’Empresa i Ocupació en matèria d’economia social, cooperatives i autoempresa
	Tram. 311-01075/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les ofertes del Servei d’Ocupació de Catalunya per part d’agències privades
	Tram. 311-01358/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per a la tramitació del Projecte de llei de la renda mínima d’inserció
	Tram. 311-01684/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional fets a la Terra Alta del 2009 ençà
	Tram. 311-01745/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional fets al Baix Ebre del 2009 ençà
	Tram. 311-01746/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional fets al Montsià del 2009 ençà
	Tram. 311-01747/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cursos i les accions de formació ocupacional fets a la Ribera d’Ebre del 2009 ençà
	Tram. 311-01748/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les subvencions a BRM Previform
	Tram. 311-01749/10
	Retirada


	2.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’assessors per part del Departament d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-17712/10
	Retirada



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les empreses de manteniment del sector elèctric subcontractades per Endesa
	Tram. 310-00408/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les obres de perllongament de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
	Tram. 310-00409/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres xifres conegudes de la inversió estrangera
	Tram. 310-00410/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els comisos de cànnabis als clubs cannàbics i a les plantacions il·legals
	Tram. 310-00411/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les finances de la Generalitat i la situació econòmica
	Tram. 310-00412/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els programes de cures pal·liatives
	Tram. 310-00413/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a posicionar Catalunya com a territori intel·ligent de referència internacional
	Tram. 310-00414/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls del programa «Indústria del coneixement»
	Tram. 310-00415/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació de les propostes del document «Propostes i reflexions en matèria de transparència i regeneració democràtica»
	Tram. 310-00416/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els sous i les remuneracions dels alts càrrecs
	Tram. 310-00417/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els processos judicials per corrupció política i les causes en què la Generalitat surt perjudicada
	Tram. 310-00418/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència contra les dones
	Tram. 310-00419/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00239/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00240/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00241/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00242/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00243/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00244/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00245/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions planificades per Aigües de Catalunya en l’àmbit d’Aigües Ter Llobregat el 2012 i el 2013
	Tram. 311-01943/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions licitades per Aigües de Catalunya en l’àmbit d’Aigües Ter Llobregat el 2012 i el 2013
	Tram. 311-01944/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les obligacions tributàries d’Aigües de Catalunya per la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 311-01945/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’escrit de l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya presentat davant l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’
	Tram. 311-01948/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’objectiu de la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
	Tram. 311-01949/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les acusacions de vulneració de les condicions laborals fetes per l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya amb relació a la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucad
	Tram. 311-01950/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la subrogació plena dels membres del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
	Tram. 311-01951/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els defectes de forma de la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 denunciats per l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya
	Tram. 311-01952/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la suspensió del procés de licitació pública per a l’adjudicació del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 fins que s’hi pronunciï l’Oficina Antifrau de Catalunya
	Tram. 311-01953/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible declaració de nul·litat de la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
	Tram. 311-01954/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la negociació amb els sindicats i l’Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya amb relació a la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
	Tram. 311-01955/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el Projecte 1714 a l’Escola Pia de Calella (Maresme)
	Tram. 311-01957/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de cirurgia cardíaca de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 314-18013/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de la casa de colònies La Censada, de Santa Margarida de Montbui (Anoia), per les joventuts de Plataforma per Catalunya
	Tram. 314-18014/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés participatiu del 9 de novembre de 2014
	Tram. 314-18015/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la clàusula de garantia del compliment de les obligacions financeres i dels compromisos de pagament de la Generalitat
	Tram. 314-18016/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació pública del servei d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112
	Tram. 314-18017/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a reomplir el pantà de Sant Martí de Tous (Anoia)
	Tram. 314-18018/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis per a reomplir el pantà de Sant Martí de Tous (Anoia)
	Tram. 314-18019/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir l’estanquitat del pantà de Sant Martí de Tous (Anoia)
	Tram. 314-18020/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’assessors al Departament d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-18021/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de l’avaria d’una màquina de litotrípsia a l’Hospital de Bellvitge
	Tram. 314-18022/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de professionals sanitaris que es vacunen contra la grip
	Tram. 314-18023/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Consorci Port de Mataró amb relació al Pla estratègic i director del Port de Mataró del 2009 ençà
	Tram. 314-18024/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de les actuacions del Consorci Port de Mataró amb relació al Pla estratègic i director del Port de Mataró del 2009 ençà
	Tram. 314-18025/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les actuacions fetes en el marc del Pla estratègic i director del Port de Mataró del 2009 ençà
	Tram. 314-18026/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions pendents de fer en el marc del Pla estratègic i director del Port de Mataró del 2009 ençà
	Tram. 314-18027/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’ampliació del Port de Mataró prevista en el Pla estratègic i director del Port de Mataró
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