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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11374/10
Resposta del Govern p. 13

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels recursos econòmics i humans de diversos 
centres d’atenció primària
Tram. 314-12893/10 a 314-12949/10
Resposta conjunta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes relatius a la nutrició en el període 2003-2014 i les 
perspectives de futur mitjançant la planificació estratègica 
d’un pla director de nutrició
Tram. 314-13552/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recepta electrònica
Tram. 314-13642/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tancament de serveis sanitaris al juliol i l’agost 
del 2014
Tram. 314-13643/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’afectats per malalties metabòliques congènites
Tram. 314-13693/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
malalties metabòliques congènites amb major prevalença
Tram. 314-13694/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de dispensació farmacèutica utilitzats per a la 
medicació de les malalties metabòliques congènites
Tram. 314-13695/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població que rep atenció en oftalmologia dins l’atenció pri-
mària i el cost dels proveïdors
Tram. 314-13741/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població que rep atenció en salut mental dins l’atenció pri-
mària i el cost dels proveïdors
Tram. 314-13742/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població que rep atenció en l’aparell locomotor dins l’atenció 
primària i el cost dels proveïdors
Tram. 314-13743/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels dies de baixa laboral per patologies osteoar-
ticulars en el període 2010-2013 amb relació a la implanta-
ció de l’atenció en l’aparell locomotor dins l’atenció primària
Tram. 314-13744/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta d’una contractació d’assegurança d’assistència sa-
nitària amb Adeslas tramesa a les supervisores de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge
Tram. 314-13789/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relacionats amb els cen-
tres sociosanitaris inclosos en el Conveni de millora de la 
xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015 en data del 30 de 
juny de 2014 i el cost definitiu dels equipaments que ja es-
tan acabats
Tram. 314-13962/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció 
primària inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanità-
ria de Barcelona 2008-2015 en data del 30 de juny de 2014 i 
el cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-13963/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària que hi ha a Barcelona en data del 
30 de juny de 2014
Tram. 314-13964/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària continuada que hi ha a Barcelona 
en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13965/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius a la salut men-
tal inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
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Barcelona 2003-2007 i el cost definitiu dels equipaments 
que ja estan acabats
Tram. 314-13966/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers de l’atenció primària que hi ha 
a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13967/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius als centres hospi-
talaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 
de Barcelona 2003-2007 en data del 30 de juny de 2014 i el 
cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-13968/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones registrades en el Registre central de 
persones assegurades del Servei Català de la Salut durant 
el primer semestre del 2014
Tram. 314-14049/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius de la unificació dels serveis de cuina de l’Hospital 
Doctor Trueta, de Girona, i l’Hospital de Santa Caterina, de 
Salt
Tram. 314-14496/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius del trasllat de l’àrea maternoinfantil de l’Hospi-
tal Doctor Trueta, de Girona, a l’Hospital de Santa Caterina, 
de Salt
Tram. 314-14497/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius de la reorganització de la secció de cirurgia pedià-
trica de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona
Tram. 314-14498/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius del trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor True-
ta, de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
Tram. 314-14499/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius del canvi de programa informàtic que facilita la co-
municació entre l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, l’Hospi-
tal de Santa Caterina, de Salt, i altres centres
Tram. 314-14500/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius de la gestió de l’atenció primària de l’Institut 
d’Assistència Sanitària per part de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-14501/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció dels serveis de revisió medicoesportiva entre els 
treballadors de l’Institut d’Assistència Sanitària i l’Institut Ca-
talà de la Salut
Tram. 314-14502/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura de càrrecs del projecte Créixer, Innovar i Millorar 
en Salut de Girona
Tram. 314-14503/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implicació dels treballadors de l’Hospital Doctor Trueta, de 
Girona, en la implantació del projecte Créixer, Innovar i Mi-
llorar en Salut
Tram. 314-14504/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implicació dels treballadors de l’Hospital de Santa Caterina, 
de Salt, en la implantació del projecte Créixer, Innovar i Mi-
llorar en Salut
Tram. 314-14505/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del cost de les bombes d’insulina i els sensors 
d’insulina del 2003 ençà
Tram. 314-14517/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta per a les gestants i els nens amb relació als conta-
minants ambientals en la línia de la proposta del Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambiental
Tram. 314-14518/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accidentalitat a la carretera N-340 entre Altafulla i el Ven-
drell del 2009 ençà
Tram. 314-14965/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accidentalitat a l’autopista AP-7 entre Altafulla i el Vendrell 
del 2009 ençà
Tram. 314-14966/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de promoció interna i de torn lliure de l’Administració 
de la Generalitat previstes de convocar el 2015
Tram. 314-14990/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cossos i les categories de les places de promoció interna i 
de torn lliure de l’Administració de la Generalitat previstes de 
convocar el 2015
Tram. 314-14991/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de promoció interna i de torn lliure de l’Administració 
de la Generalitat previstes de convocar el 2016
Tram. 314-14992/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cossos i les categories de les places de promoció interna i 
de torn lliure de l’Administració de la Generalitat previstes de 
convocar el 2016
Tram. 314-14993/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
emissions de formaldehid a l’Ecoparc 2, de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental)
Tram. 314-15216/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Resolució del president de la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre del 18 de juny de 2001 relativa a la reserva d’aigua per 
a la demanda dels regadius del sistema Segarra-Garrigues
Tram. 314-15220/10
Resposta del Govern p. 27
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Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute viu de la Generalitat amb diversos municipis
Tram. 314-15221/10 a 314-15434/10
Resposta conjunta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han sol·licitat plaça en llars resi-
dència o centres residencials per a persones amb discapa-
citat psíquica en diversos municipis del Baix Llobregat
Tram. 314-15672/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de passatgers a l’aeroport de Girona - 
Costa Brava del 1999 ençà
Tram. 314-15680/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències econòmiques per al sector carni de Girona 
del tancament de les importacions per part de Rússia
Tram. 314-15689/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles dels parcs de bombers de la provín-
cia de Tarragona
Tram. 314-16145/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tipus, el model i la data de fabricació dels vehicles dels 
parcs de bombers de la província de Tarragona
Tram. 314-16146/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles dels parcs de bombers de la regió 
d’emergències de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16481/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles dels parcs de bombers de la regió 
d’emergències de Tarragona
Tram. 314-16482/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
campanya de prevenció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16525/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places convocades per a la campanya de pre-
venció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16528/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
programació dels operatius de la campanya de prevenció 
d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16529/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució dels recursos tècnics de la campanya de preven-
ció d’incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16530/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hectàrees cremades l’estiu del 2014
Tram. 314-16533/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones afectades pels incendis de l’estiu del 2014
Tram. 314-16534/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió dels purins
Tram. 314-16545/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concessió d’ajuts als ramaders per al tractament dels purins
Tram. 314-16546/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import global dels ajuts als ramaders per al tractament dels 
purins
Tram. 314-16547/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades per a facilitar la instal·lació de xar-
xes antipedra
Tram. 314-16550/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures complementàries previstes per a facilitar la instal-
lació de xarxes antipedra
Tram. 314-16551/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de control de l’abocament de purins
Tram. 314-16552/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
crisi de la fruita i el veto de Rússia
Tram. 314-16553/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a pal·liar la crisi de la fruita i el veto 
de Rússia
Tram. 314-16554/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retirada de fruita per part de la Unió Europea
Tram. 314-16555/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la distribució de les oficines del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-16556/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum de fruita, verdura, carn i peix de proximitat
Tram. 314-16557/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de càmeres i ordinadors que fan servir les unitats de 
la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16599/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació necessària de càmeres i ordinadors a les unitats de 
la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16600/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement pel Departament d’Interior de la concentració 
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que es va fer davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 
2014
Tram. 314-16686/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el coneixement pel Departament d’Interior de la convoca-
tòria promoguda per grups d’extrema dreta el 9 d’octubre 
de 2014
Tram. 314-16687/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’algun tipus de mediació amb els convocants 
de les dues concentracions que es van fer davant el Palau de 
Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16688/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’algun dispositiu de seguretat dels Mossos d’Es-
quadra davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16689/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra enfront de la intenció 
agressiva d’un grup d’extrema dreta davant el Palau de Jus-
tícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16690/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en els aldarulls produïts 
davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16691/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació que tenien els Mossos d’Esquadra amb relació a 
les dues concentracions que es van fer davant el Palau de 
Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16692/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones lesionades i el nombre de denúncies 
presentades amb relació als aldarulls produïts davant el Pa-
lau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16693/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones identificades a causa dels aldarulls 
produïts davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16694/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones arrestades en els aldarulls produïts da-
vant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16695/10
Resposta del Govern p. 39

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’impost sobre el valor afegit i la 
negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00249/10
Substanciació p. 39

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
Substanciació p. 39

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
Substanciació p. 39

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
Substanciació p. 40

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
Substanciació p. 40

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
Substanciació p. 40

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
Substanciació p. 40

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
Substanciació p. 40

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
Substanciació p. 40

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
Substanciació p. 40

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
Substanciació p. 41

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
Substanciació p. 41

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre els motius del retard de l’emis-
sió del documental Ciutat morta
Tram. 322-00261/10
Substanciació p. 41

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
Substanciació p. 41

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
Substanciació p. 41

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
Substanciació p. 41

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
Substanciació p. 41

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
Substanciació p. 41

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la Festa dels Súpers
Tram. 323-00108/10
Substanciació p. 42

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
Substanciació p. 42

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre el programa Tarda Tardà
Tram. 323-00110/10
Substanciació p. 42

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el procés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 311-01946/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la clàusula de garantia del compliment de les 
obligacions financeres i dels compromisos de pagament de 
la Generalitat
Tram. 311-01947/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les gestions per a fer front als problemes de treso-
reria dels parcs científics i tecnològics
Tram. 311-01956/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la disponibilitat d’emissora connectada en els ve-
hicles dels Mossos d’Esquadra presentats pel Departament 
d’Interior el 15 de setembre de 2014
Tram. 311-01958/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’acord amb el Ministeri de Foment per a des-
bloquejar la construcció de l’autovia A-27 entre Tarragona i 
Montblanc
Tram. 311-01959/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions de la ministra de Foment amb re-
lació a l’acord per a desbloquejar la construcció de l’autovia 
A-27 entre Tarragona i Montblanc
Tram. 311-01960/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència d’un acord amb el Ministeri de Foment 
per a reprendre la construcció de l’autovia A-27 entre Valls 
i Montblanc
Tram. 311-01961/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’acord amb el Ministeri de Foment per a des-
bloquejar la construcció de l’autovia A-27 entre Tarragona i 
Montblanc amb la participació d’un agent privat
Tram. 311-01962/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ampliació de la concessió de l’explotació de l’au-
topista AP-2 entre Montblanc i Lleida per a la construcció 
del túnel de Lilla a l’autovia A-27
Tram. 311-01963/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la continuïtat de l’autovia A-27 des de Montblanc 
fins a la demarcació de Lleida
Tram. 311-01964/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el tancament de l’abocador de residus de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 311-01965/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el volum net de residus de l’abocador de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 311-01966/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les cotes de l’abocador de residus de Santa Maria 
de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 311-01967/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes de les puntes de contaminació per par-
tícules en suspensió de menys de deu micres a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 311-01968/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions per a reduir la contaminació per 
partícules en suspensió de menys de deu micres a Grano-
llers (Vallès Oriental)
Tram. 311-01969/10
Anunci p. 47
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’elaboració d’un estudi de les causes de la 
contaminació per partícules en suspensió de menys de deu 
micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 311-01970/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures que s’haurien d’adoptar per a reduir 
les puntes de contaminació produïdes per partícules en sus-
pensió de menys de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 311-01971/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els resultats de l’estudi encarregat al Consell 
Superior d’Investigacions Científiques sobre les causes de 
la contaminació per partícules en suspensió de menys de 
deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 311-01973/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de tancar la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 311-01974/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’anàlisi del tancament de la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 311-01975/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la violència masclista
Tram. 311-01976/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la política per a fer front a la violència masclista
Tram. 311-01977/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inclusió de casos de violència de fora de l’àmbit 
familiar en les estadístiques de violència masclista
Tram. 311-01978/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inclusió de casos de violència secundària en les 
estadístiques de violència masclista
Tram. 311-01979/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’eficàcia i l’aplicació de les ordres d’allunyament 
sol·licitades per dones
Tram. 311-01980/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la coordinació dels departaments d’Interior i de 
Justícia en la lluita contra la violència masclista
Tram. 311-01981/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els resultats de les polítiques de seguretat contra 
la violència masclista del 2011 ençà
Tram. 311-01982/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la revisió del concepte de violència masclista
Tram. 311-01983/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els recursos que destina a la lluita contra la 
violència masclista
Tram. 311-01984/10
Anunci p. 51

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presència de nitrats en l’aigua de consum domèstic
Tram. 314-18046/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per aturar l’ús de la casa de colònies La Censada, 
de Santa Margarida de Montbui (Anoia), per les joventuts de 
Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18047/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats de les joventuts de Plataforma per Catalunya 
a la casa de colònies La Censada, de Santa Margarida de 
Montbui (Anoia)
Tram. 314-18048/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de la Direcció General de la Joventut per a assegu-
rar que les activitats en les cases de colònies compleixen el 
reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants 
i joves
Tram. 314-18049/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
capteniment amb relació a les activitats de les joventuts de 
Plataforma per Catalunya en la casa de colònies La Censa-
da, de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-18050/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per haver permès l’ús de la casa de colònies La Cen-
sada, de Santa Margarida de Montbui (Anoia), per les joven-
tuts de Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18051/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del cessament de la directora de l’Equip d’Atenció 
Primària de la Ràpita i Alcanar (Montsià)
Tram. 314-18052/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per a la rehabilitació d’habitatges concedits abans de 
l’1 de gener de 2011
Tram. 314-18053/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les informacions aparegudes amb relació a la possessió del 
20% del capital del grup Ficosa
Tram. 314-18054/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge del capital del grup Ficosa que correspon a la 
Generalitat
Tram. 314-18055/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no ha ocupat els dos llocs que li correspo-
nen al Consell d’Administració del grup Ficosa
Tram. 314-18056/10
Formulació p. 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions econòmiques dels crèdits de l’Institut Català de 
Finances al grup Ficosa
Tram. 314-18057/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
compensacions per les destrosses provocades per fauna 
salvatge en les explotacions agràries de la Catalunya Central
Tram. 314-18058/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la declaració d’emergència cinegètica a les zones de la Ca-
talunya Central afectades pels danys provocats per fauna 
salvatge
Tram. 314-18059/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a posar fi als danys provocats per fauna salvat-
ge a la Catalunya Central
Tram. 314-18060/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural sobre els danys provocats per 
fauna salvatge a la Catalunya Central
Tram. 314-18061/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla d’en Boet, 
de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18062/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions policials per a evitar la pràctica del «botellón» al 
polígon industrial del Pla d’en Boet, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18063/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dels Mossos d’Esquadra a Mataró (Mares-
me) el 2014
Tram. 314-18064/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un pla específic per a eradicar la pràctica del 
«botellón» a Mataró (Maresme)
Tram. 314-18065/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats de les actuacions amb relació a la pràctica del «bo-
tellón» a Mataró (Maresme)
Tram. 314-18066/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a evitar la pràctica del «botellón» a 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-18067/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la incorporació de l’adhesió a l’arbitratge de 
consum en els contractes de la Generalitat
Tram. 314-18068/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a promoure que els ens que gestionen ser-
veis públics en règim de concessió incloguin en els plecs de 

condicions l’obligació que en els contractes s’incorpori l’ad-
hesió a l’arbitratge de consum
Tram. 314-18069/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ens que gestionen serveis públics que no inclouen en llurs 
contractes l’adhesió a l’arbitratge de consum
Tram. 314-18070/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de centres residencials, públics i concer-
tats, per a gent gran
Tram. 314-18071/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C-16 a Terrassa
Tram. 314-18072/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C-32 a Vilassar
Tram. 314-18073/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C-32 a Arenys de Mar
Tram. 314-18074/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C-32 a Santa Susanna
Tram. 314-18075/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C-33 a Mollet del Vallès
Tram. 314-18076/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge dels túnels de Vallvidrera de l’autopista C-16
Tram. 314-18077/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C-16 a Manresa
Tram. 314-18078/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C-32 entre Sitges i el Vendrell
Tram. 314-18079/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
peatge de l’autopista C-32 entre Castelldefels i Sitges
Tram. 314-18080/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de receptes d’ansiolítics prescrites del 2007 ençà
Tram. 314-18081/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de receptes d’antidepressius prescrites del 2007 
ençà
Tram. 314-18082/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a la dispensació d’ansiolítics del 2007 ençà
Tram. 314-18083/10
Formulació p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a la dispensació d’antidepressius del 2007 
ençà
Tram. 314-18084/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de trastorns alimentaris del 2007 ençà
Tram. 314-18085/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per al programa de prevenció de l’embaràs no 
desitjat del 2007 ençà
Tram. 314-18086/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs finançades 
per la xarxa sanitària pública del 2007 ençà
Tram. 314-18087/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs finançades 
per la xarxa sanitària privada del 2007 ençà
Tram. 314-18088/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
barem d’edats de les interrupcions voluntàries de l’embaràs 
del 2007 ençà
Tram. 314-18089/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la freqüència d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en la 
xarxa sanitària pública del 2007 ençà
Tram. 314-18090/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la freqüència d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en la 
xarxa sanitària privada del 2007 ençà
Tram. 314-18091/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de la implantació del programa de l’euro per recepta
Tram. 314-18092/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de la suspensió del programa de l’euro per recepta
Tram. 314-18093/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població que practica una activitat física sa-
ludable en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18094/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població fumadora en el primer semestre 
del 2014
Tram. 314-18095/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població que fa un consum d’alcohol consi-
derat de risc en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18096/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població que té un consum alimentari equili-
brat en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18097/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població que fa pràctiques de salut preventi-
ves en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18098/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població que fa una valoració positiva del 
seu estat de salut en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18099/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població amb excés de pes o obesitat en  
el primer semestre del 2014
Tram. 314-18100/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població amb problemes de dolor en el pri-
mer semestre del 2014
Tram. 314-18101/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població amb problemes d’ansietat o de-
pressió en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18102/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població amb problemes per a caminar en  
el primer semestre del 2014
Tram. 314-18103/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població amb malalties cròniques en el pri-
mer semestre del 2014
Tram. 314-18104/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població amb risc de patir trastorns mentals 
en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18105/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població amb discapacitats en el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-18106/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població que ha tingut cobertura sanitària en 
el primer semestre del 2014
Tram. 314-18107/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població que ha visitat un centre sanitari en 
el primer semestre del 2014
Tram. 314-18108/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de població que ha pres medicaments en el pri-
mer semestre del 2014
Tram. 314-18109/10
Formulació p. 73
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el  
percentatge de satisfacció amb els serveis sanitaris en  
el primer semestre del 2014
Tram. 314-18110/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció de pacients de centres privats derivats a la xarxa 
pública
Tram. 314-18111/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per sexe
Tram. 314-18112/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per edat
Tram. 314-18113/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per centre d’origen
Tram. 314-18114/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per centre de destinació
Tram. 314-18115/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la 
xarxa pública desglossat per patologia
Tram. 314-18116/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 
l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per sexe
Tram. 314-18117/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 
l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per edat
Tram. 314-18118/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 
l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per centre d’origen
Tram. 314-18119/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 
l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per centre de destinació
Tram. 314-18120/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de 
l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats 
per patologia
Tram. 314-18121/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis legislatius previstos en matèria sanitària
Tram. 314-18122/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord amb el Ministeri de Foment per a desbloquejar la 
construcció de l’autovia A-27 entre Tarragona i Montblanc
Tram. 314-18123/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions de la ministra de Foment amb relació a l’acord 
per a desbloquejar la construcció de l’autovia A-27 entre 
Tarragona i Montblanc
Tram. 314-18124/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un acord amb el Ministeri de Foment per a re-
prendre la construcció de l’autovia A-27 entre Valls i Mont-
blanc
Tram. 314-18125/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord amb el Ministeri de Foment per a desbloquejar la 
construcció de l’autovia A-27 entre Tarragona i Montblanc 
amb la participació d’un agent privat
Tram. 314-18126/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de la concessió de l’explotació de l’autopista 
AP-2 entre Montblanc i Lleida per a la construcció del túnel 
de Lilla a l’autovia A-27
Tram. 314-18127/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’autovia A-27 des de Montblanc fins a la de-
marcació de Lleida
Tram. 314-18128/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de l’abocador de residus de Santa Maria de Pa-
lautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-18129/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum net de residus de l’abocador de Santa Maria de Pa-
lautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-18130/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
cotes de l’abocador de residus de Santa Maria de Palautor-
dera (Vallès Oriental)
Tram. 314-18131/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de lloguer social de la plaça de la Torre 
del Cogoll, de Mataró (Maresme), ocupats per joves
Tram. 314-18132/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de lloguer social de la plaça de la Torre del Co-
goll, de Mataró (Maresme), ocupats il·legalment
Tram. 314-18133/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
sol·licitants d’habitatge públic a Mataró (Maresme)
Tram. 314-18134/10
Formulació p. 81
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de lloguer social al Maresme que es 
poden adjudicar
Tram. 314-18135/10
Formulació p. 82

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-2014 
en cadascuna de les comarques
Tram. 314-18136/10 a 314-18176/10
Formulació p. 82

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudicades  
el curs 2013-2014 en cadascuna de les comarques
Tram. 314-18177/10 a 314-18217/10
Formulació p. 84

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 2014-
2015 en cadascuna de les comarques
Tram. 314-18218/10 a 314-18258/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de les puntes de contaminació per partícules en sus-
pensió de menys de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18259/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a reduir la contaminació per partícules 
en suspensió de menys de deu micres a Granollers (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-18260/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un estudi de les causes de la contaminació per 
partícules en suspensió de menys de deu micres a Grano-
llers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18261/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures que s’haurien d’adoptar per a reduir les puntes 
de contaminació produïdes per partícules en suspensió de 
menys de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18262/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció en data de l’1 de novembre de 2014
Tram. 314-18263/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció, desglossat per comarques, en data de l’1 de novembre 
de 2014
Tram. 314-18264/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció a Barcelona en data de l’1 de novembre de 2014
Tram. 314-18265/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que perceben la renda mínima d’in-
serció, desglossat per demarcacions territorials, en data de  
l’1 de novembre de 2014
Tram. 314-18266/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per al pagament de la renda mínima d’inser-
ció del 2010 ençà
Tram. 314-18267/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reforma de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-18268/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds de renda mínima d’inserció pen-
dents de resoldre al juliol i al desembre del 2013 i al juliol 
del 2014
Tram. 314-18269/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han sortit del programa de la renda 
mínima d’inserció el 2013
Tram. 314-18270/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació amb el Departament de Benestar Social i Famí-
lia amb relació a la renda mínima d’inserció
Tram. 314-18271/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes amb empreses alienes per a prestar serveis rela-
cionats amb la renda mínima d’inserció el 2013
Tram. 314-18272/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denegacions de la renda mínima d’inserció arran de l’entra-
da en vigor del Decret 384/2011
Tram. 314-18273/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i l’import de les denegacions i reduccions de la ren-
da mínima d’inserció en aplicació del Decret 384/2011
Tram. 314-18274/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i l’import de les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció que han estat denegades per silenci administratiu en 
aplicació del Decret 384/2011
Tram. 314-18275/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions de la Comissió Interdepartamental de la 
Renda Mínima d’Inserció el 2013 i el 2014
Tram. 314-18276/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic que ha comportat el fet de pagar la renda 
mínima d’inserció a partir del primer dia del mes següent al 
de la data de reconeixement del dret
Tram. 314-18277/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció que han estat de-
negades el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-18278/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones incloses en el programa de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 314-18279/10
Formulació p. 94
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes i conferències organitzats per la Generalitat 
durant les legislatures novena i desena
Tram. 314-18280/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conferència del president de la Generalitat del 25 de novem-
bre de 2014 a Barcelona
Tram. 314-18281/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones diagnosticades amb la síndrome de 
San Filippo del 2010 ençà
Tram. 314-18282/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la regulació dels centres formatius per als joves que no han 
acabat els estudis bàsics i sobre la col·laboració amb la Fun-
dació El Llindar
Tram. 314-18283/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats de l’estudi encarregat al Consell Superior d’Inves-
tigacions Científiques sobre les causes de la contaminació 
per partícules en suspensió de menys de deu micres a Gra-
nollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18284/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tancar la comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-18285/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi del tancament de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-18286/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats de crèdit que han autoliquidat l’impost sobre els 
dipòsits
Tram. 314-18287/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’instituts que no tenen el servei de menjador es-
colar
Tram. 314-18288/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’organitzacions no governamentals de crear una 
xarxa per a atendre els alumnes d’educació secundària obli-
gatòria amb necessitats alimentàries
Tram. 314-18289/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de beques de menjador destinades als alumnes 
d’educació secundària obligatòria
Tram. 314-18290/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model holandès de gestió de fertilitzants i dejec-
cions ramaderes
Tram. 314-18291/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes signats entre l’Institut Català d’Ener-
gia i l’empresa Dribbling, SA el 2014
Tram. 314-18292/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes signats entre l’Institut Català d’Ener-
gia i l’empresa Dribbling, SA el 2013
Tram. 314-18293/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de convocar places de mossos d’esquadra el 2015
Tram. 314-18294/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de convocar places de bombers el 2015
Tram. 314-18295/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de mossos d’esquadra convocades del 
2012 ençà
Tram. 314-18296/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de bombers convocades del 2012 ençà
Tram. 314-18297/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
taxa de reposició del Cos de Mossos d’Esquadra del 2012 
ençà
Tram. 314-18298/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
taxa de reposició del Cos de Bombers del 2012 ençà
Tram. 314-18299/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 45/X, sobre els torns de servei 
i les armilles antibales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18300/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 754/X, sobre l’estat de les co-
missaries, les àrees de detinguts i altres dependències del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18301/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què es faran efectius els vals de paisà dels mossos 
d’esquadra del 2012 ençà
Tram. 314-18302/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què es faran efectives les dietes pendents de paga-
ment dels mossos d’esquadra
Tram. 314-18303/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de convocar un concurs general per al Cos de Mos-
sos d’Esquadra per al 2014 i el 2015
Tram. 314-18304/10
Formulació p. 102
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de convocar concursos per al Cos de Mossos d’Es-
quadra per al 2014 i el 2015
Tram. 314-18305/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de tenir espais adequats per al dipòsit de substàn-
cies estupefaents
Tram. 314-18306/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de dotar el Cos de Mossos d’Esquadra de nous ve-
hicles el 2014, el 2015 i el 2016
Tram. 314-18307/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de dotar el Cos de Bombers de nous vehicles el 
2014, el 2015 i el 2016
Tram. 314-18308/10
Formulació p. 103

NOTES

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

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

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

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de detinguts diaris a l’Àrea Regional d’Instrucció 
d’Atestats i Custòdia de Detinguts, al districte de les Corts 
de Barcelona, i la freqüència amb què es renten les mantes 
que fan servir
Tram. 314-18309/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament del programa de cribratge poblacional del 
càncer de còlon
Tram. 314-18310/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions amb relació als recursos humans de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre la producció i la 
programació dels mitjans de la Corporació per al 2015
Tram. 314-18311/10
Formulació p. 104

www.parlament.cat
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Hospital Ernest 
Lluch, a Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11374/10

Resposta del Govern
Reg. 95592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-11374/10 us 
informo del següent:

L’any passat el Govern va analitzar, a través del De-
partament de Salut i el CatSalut, totes les actuacions 
d’inversió previstes al pla d’inversions en equipaments 
de salut per atendre les necessitats detectades als di-
ferents territoris, d’acord amb els objectius, les estra-
tègies i les línies d’actuació que es contenen al Pla de 
Salut 2011-2015.

La previsió de construcció de l’Hospital Ernest Lluch 
està condicionada pels escenaris econòmics i pressu-
postari i la seva millora.

Barcelona, 1 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels recursos econòmics i 
humans de diversos centres d’atenció pri-
mària
Tram. 314-12893/10 a 314-12949/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 94400 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-12893/10 
a 314-12949/10 us informo que les dades de l’evolució 

dels recursos econòmics i dels recursos humans s’ad-
junten en l’annex.

Pel que fa a l’evolució dels recursos econòmics des-
tinats als centres d’atenció primària de l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS), cal dir que als equips d’aten-
ció primària (EAP) el projecte d’autonomia de gestió 
es va consolidar a pràcticament tots els EAP a partir 
de l’any 2011. Mitjançant aquest projecte s’assigna un 
pressupost d’ingressos i despeses als EAP que els per-
met prendre decisions sobre com utilitzar els recursos 
de la manera més adient per donar resposta a les ne-
cessitats de la seva població de referència.

En relació als EAP gestionats per altres proveïdors, 
per a l’any 2014 els imports de la contractació són els 
de la proposta provisional de contractació i en el cas 
de Reus, es dóna la informació del CAP Marià For-
tuny.

Quant a l’evolució dels recursos humans cal dir que 
el Servei Català de la Salut no disposa d’aquesta in-
formació ja que són els centres qui gestionen els seus 
recursos per tal de donar compliment a la prestació de 
serveis que tenen contractada. Tanmateix es lliura la 
informació facilitada per l’ICS per cadascun dels seus 
centres.

Barcelona, 5 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: 

– La documentació esmentada pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-12893/10 respon 
conjuntament, també, les preguntes següents: NT 314-
12894/10, 314-12895/10, 314-12896/10, 314-12897/10, 
314-12898/10, 314-12899/10, 314-12900/10, 314-
12901/10, 314-12902/10, 314-12903/10, 314-12904/10, 
314-12905/10, 314-12906/10, 314-12907/10, 314-
12908/10, 314-12909/10, 314-12910/10, 314-12911/10, 
314-12912/10, 314-12913/10, 314-12914/10, 314-
12915/10, 314-12916/10, 314-12917/10, 314-12918/10, 
314-12919/10, 314-12920/10, 314-12921/10, 314-
12922/10, 314-12923/10, 314-12924/10, 314-12925/10, 
314-12926/10, 314-12927/10, 314-12928/10, 314-
12929/10, 314-12930/10, 314-12931/10, 314-12932/10, 
314-12933/10, 314-12934/10, 314-12935/10, 314-
12936/10, 314-12937/10, 314-12938/10, 314-12939/10, 
314-12940/10, 314-12941/10, 314-12942/10, 314-
12943/10, 314-12944/10, 314-12945/10, 314-12946/10, 
314-12947/10, 314-12948/10 i 314-12949/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes relatius a la nutrició en 
el període 2003-2014 i les perspectives de 
futur mitjançant la planificació estratègica 
d’un pla director de nutrició
Tram. 314-13552/10

Resposta del Govern
Reg. 94401 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-13552/10 us 
adjunto l’informe elaborat per la Secretaria de Salut 
Pública del Departament de Salut sobre els programes 
en relació a la nutrició.

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 recepta electrònica
Tram. 314-13642/10

Resposta del Govern
Reg. 95593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-13642/10 us 
informo del següent:

El sistema de recepta electrònica és un sistema alta-
ment consolidat a nivell de Catalunya. D’acord amb 
les dades de facturació de juliol de 2014:

– Un 94% del total de receptes dispensades a Catalu-
nya són electròniques.

– Un 95% del total de pacients han rebut la seva medi-
cació a través d’aquest sistema.

– Un 94% dels professionals prescriptors emeten més 
del 90% de les receptes en format electrònic.

– Des de la seva posada en marxa s’han dispensat a 
través d’aquest sistema prop de 500 milions de recep-
tes electròniques.

– Des de juny de 2012 el sistema permet inserir les re-
ceptes en format paper, facilitant la posada en marxa 
de les mesures de copagament.

En base a aquestes xifres, es pot afirmar que:

– Les visites per a la recollida de receptes en paper 
als centres de salut són pràcticament inexistents, ja 
que el nou sistema genera de forma automatitzada les 
receptes necessàries per al seguiment del tractament 
d’acord amb la pauta posològica i la durada establertes 
pel professional sanitari.

Si tenim en compte que en alguns casos s’ha passat de 
4 visites anuals per a la recollida de receptes en paper 
a solament una per a la visita mèdica i la revisió del pla 
de medicació, el potencial d’estalvi de visites associat 
al sistema és de fins a 7,5 milions de visites anuals.

– La reducció en l’ús de receptes en paper induïda per 
la implantació del sistema genera un estalvi recurrent 
d’entre 1,5 i 2 milions d’euros anuals associats a la se-
va emissió i distribució. En aquest sentit, s’estima que 
la implantació del sistema de Recepta Electrònica ha 
permès estalviar fins al moment en aquest concepte 
uns 8 milions d’euros aproximadament.

Més enllà d’aquests estalvis quantificables que es po-
den atribuir directament a la posada en marxa de la 
recepta electrònica, cal tenir en compte que:

– Ofereix al pacient més i millor informació, a través 
d’un pla de medicació únic en què disposa de la in-
formació necessària per al seguiment de tots els seus 
tractaments.

– Facilita la cohesió dels diferents nivells assistencials, 
a través de noves eines de comunicació i interopera-
bilitat.

– Contribueix a un ús més racional dels medicaments, 
prevenint duplicitats terapèutiques i evitant la recolli-
da prematura de la medicació.

– Augmenta la seguretat clínica, a través del sistema 
de filtratge que detecta i notifica en temps real al pro-
fessional possibles errors en la prescripció.

– Permet un millor seguiment del pacient, en assegu-
rar que qualsevol professional prescriptor disposi d’in-
formació actualitzada sobre la medicació activa i la 
recollida de la medicació a la farmàcia per part del 
pacient.

– Facilita una millor gestió de la política farmacèutica, 
en posar a l’abast de l’administració, i del sector sani-
tari en general, dades en temps real sobre l’ús i el con-
sum de medicaments.

En aquest sentit, tot i que no és possible aïllar els efec-
tes que la implantació del sistema de recepta electrò-
nica ha tingut sobre la gestió eficient del medicament 
d’altres iniciatives que s’han dut a terme dins l’àmbit 
de la política sanitària i farmacèutica, és indubtable 
que la recepta electrònica ha contribuït a una gestió 
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sanitària integral i representa un compromís amb la 
sostenibilitat del sistema sanitari.

En definitiva, el sistema de recepta electrònica, a part 
dels beneficis ja comentats derivats directament de la 
seva consolidació, ha possibilitat la implantació, el se-
guiment i el control d’un conjunt de mesures que han 
permès la racionalització de la prestació farmacèutica 
en els últims anys i que compensen sobradament els 
costos de la seva implantació.

Barcelona, 1 de desembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancament de serveis 
sanitaris al juliol i l’agost del 2014
Tram. 314-13643/10

Resposta del Govern
Reg. 94402 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-13643/10 us 
informo del següent:

El dispositiu d’estiu per al 2014 va preveure, per al pe-
ríode comprès entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, 
una oferta assistencial ajustada a la demanda que es 
produeix en els diferents punts del territori català du-
rant aquesta època de l’any, garantint en tot moment 
les intervencions urgents i fent una especial prioritza-
ció de la cirurgia cardíaca i oncològica i de l’atenció 
preferent a tots aquells pacients amb patologies greus.

La previsió era que la disponibilitat de llits durant 
aquest període fos en global del 83,8%, un 1,5% més 
amb relació a l’any anterior. Val a dir, però, que en 
qualsevol moment, atenent a les necessitats de salut de 
la població, els centres tenen plena capacitat per acti-
var i augmentar els recursos disponibles.

Pel que fa als centres d’atenció primària, s’havia pre-
vist reforçar l’activitat pel desplaçament de ciutadans a 
les zones turístiques, amb la incorporació de 258 pro-
fessionals en 25 equips d’atenció primària de les regi-
ons sanitàries de Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre, 
un desplegament d’efectius similar al de l’any anterior.

Alhora, més enllà del manteniment de tots els dispo-
sitius d’atenció urgent amb què compta la xarxa pú-
blica de salut, que garanteix també a l’estiu l’atenció 
urgent les 24 hores, 6 centres d’atenció primària de les 
regions sanitàries de Girona van augmentar horaris. 

Emergències Mèdiques també va reforçar la seva pre-
sència amb 20 unitats més de suport vital bàsic per do-
nar cobertura a les zones on es produeix un augment 
significatiu de la població. Paral·lelament, d’acord a la 
disminució d’un 50% de l’activitat respecte a la mitja-
na total de visites anuals, un 12% dels centres d’aten-
ció primària de Catalunya van plantejar una reducció 
d’horaris d’atenció, seguint una proporció similar a la 
d’altres anys, mentre que prop d’un 4% dels centres 
preveien derivar la seva activitat a altres centres pro-
pers durant algun període dels mesos de juliol o agost.

Finalment esmentar que el dia 9 de juliol els responsa-
bles del Servei Català de la Salut, la secretaria de Sa-
lut Pública i el Sistema d’Emergències Mèdiques van 
presentar en roda de premsa el dispositiu d’estiu 2014 i 
que, el 3 de setembre, es va formalitzar una sessió in-
formativa davant la comissió de salut sobre el pla per a 
l’estiu del 2014 i sobre l’atenció als serveis d’urgències 
d’aquest període.

Barcelona, 3 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’afectats per malalties me-
tabòliques congènites
Tram. 314-13693/10

Resposta del Govern
Reg. 94403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-13693/10 
a 314-13695/10 us informo del següent:

Les malalties metabòliques congènites, malalties me-
tabòliques hereditàries (MMH) o errors congènits del 
metabolisme (ECM) són malalties greus, de curs clínic 
crònicament debilitant i que estan causades per muta-
cions en gens nuclears. Les MMH tenen una incidèn-
cia molt baixa (menys de 5 casos per cada 10.000 in-
dividus) i una prevalença al naixement d’entre 1/2.500 
i 1/5.000 nascuts vius. Els ECM són malalties genèti-
ques basades en l’alteració d’una proteïna o un enzim 
que fa que un procés metabòlic quedi bloquejat. Estan 
representades per un conjunt d’unes 700 malalties ge-
nètiques que es poden agrupar en les categories reco-
llides en l’annex.

No obstant això, la seva extrema heterogeneïtat, les di-
ficultats per discernir els casos i el nombre creixent de 
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descripcions de nous trastorns fan que la xifra real de 
malalties estigui subestimada.

Així mateix, hi ha una gran mancança de dades de fre-
qüència. Estudis recents han fet extrapolacions de preva-
lença de les MMH al voltant d’1/800 nascuts vius 
(Sanderson et al. 2009; Redemeth, 2006) que no co-
incideixen exactament amb les dades de prevalença 
que presenta Orphanet aquest any 2014. A Catalunya, 
s’han fet estimacions a partir de les dades de la pobla-
ció anglesa de l’estudi de Burton. Així, amb una po-
blació de 7,5 milions de ciutadans catalans, el nombre 
de nens estimats amb MMH és d’uns 1.500 i el nom-
bre d’adults d’aproximadament 850.

El projecte de registre de malalties minoritàries que 
està treballant el Servei Català de la Salut farà pos-
sible disposar d’informació fiable que permetrà donar 
resposta al nombre de persones afectades per MMH, 
així com la seva ubicació en el territori, i així conèixer 
les patologies que dins d’aquest grup tenen una major 
prevalença.

Els medicaments susceptibles de ser utilitzats com a 
tractament farmacològic per aquestes més de 700 pa-
tologies és elevat i poden tenir la indicació especifica 
per algun dels ECM però majoritàriament tenen indi-
cacions per diverses malalties i poden ser objecte de 
dispensació hospitalària o per via de les oficines de far-
màcia.

Tanmateix, el CatSalut, per alguns dels ECM com ara 
les malalties lisosomals en les quals sí que es disposa 
de medicaments específics, disposa d’un grup d’experts 
per a la definició dels criteris d’ús dels tractaments i per 
a la valoració i autorització individualitzada d’aquests 
casos. En concret, es disposa de 10 medicaments amb 
un cost que pot arribar fins a 300.000 €/pacient/any. 
Els fàrmacs emprats per al tractament de les malalties 
lisosomals són miglustat (per a dues malalties), agalsi-
dasa alfa, agalsidasa beta, imiglucerasa, velaglucerasa, 
alglucosidasa alfa, galsulfasa, idursulfasa, i laronida-
sa, amb un cost total el 2013 de 14.600.000 € per a  
86 pacients.

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 les malalties metabòliques congènites 
amb major prevalença
Tram. 314-13694/10

Resposta del Govern
Reg. 94403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13693/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de dispensació far-
macèutica utilitzats per a la medicació de 
les malalties metabòliques congènites
Tram. 314-13695/10

Resposta del Govern
Reg. 94403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13693/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població que rep atenció en oftal-
mologia dins l’atenció primària i el cost dels 
proveïdors
Tram. 314-13741/10

Resposta del Govern
Reg. 95594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-13741/10 a 
314-13743/10 us adjunto les següents taules on es des-
glossa per cadascuna de les àrees bàsiques de salut el 
nombre de pacients que segons el Conjunt Mínim Bà-
sic de Dades d’Atenció Primària l’any 2013 es van vi-
sitar a l’atenció primària:

– que tenien una patologia d’oftalmologia (agrupaci-
ons del Clinical Classification Software –CCS– 86  
a 91). Els descriptors de les sis agrupacions són: 

00086 Cataractes

00087 Despreniment retina, defectes, oclusió vascular 
i retinopaties

00088 Glaucoma

00089 Ceguesa i defectes de la visió
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00090 Inflamació, infecció ull (excloent-ne per tbc)

00091 Altres trastorns d’ull

– per una patologia de salut mental (agrupacions del 
Clinical Classification Software –CCS– 650 a 663 i 
670). Els descriptors de les quinze agrupacions són: 

00650 Trastorns d’adaptació

00651 Trastorns d’ansietat

00652 Trastorns dèficit atenció, conducta i comport. 
perjudicial

00653 Deliri, demència i altres trastorns cognitius  
i amnèsics

00654 Retards del desenvolupament

00655 Trastorns diagnosticats lactància, infància  
o adolescència

00656 Trastorns del control dels impulsos

00657 Trastorns de l’estat d’ànim

00658 Trastorns de la personalitat

00659 Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

00660 Trastorns relacionats amb l’alcohol

00661 Trastorns relacionats amb altres drogues

00662 Suïcidi i lesió autoinflingida

00663 Cribatge trastorns mentals o abús de drogues

00670 Miscel·lània de trastorns mentals

– que tenien un motiu de consulta relacionat amb 
l’aparell locomotor (agrupacions del Clinical Classifi-
cation Software –CCS– 201 a 212). Els descriptors de 
les dotze agrupacions són: 

00201 Artritis i osteomielitis infec. (no per tbc o per 
MTS)

00202 Artritis reumàtica i malalties relacionades

00203 Osteoartritis

00204 Altres trastorns no traumàtics d’articulacions

00205 Espondilosi, tras. disc intervertebral i alt. mal 
esquena

00206 Osteoporosi

00207 Fractura patològica

00208 Deformitats de peu adquirides

00209 Altres deformitats adquirides

00210 Lupus eritematós sistèmic i trastorns de teixit 
connectiu

00211 Altres malalties de teixit connectiu

00212 Altres malalties d’os i deformitats 
musculoesquelètiques

Pel que fa al detall del cost que tenen aquestes atenci-
ons per als proveïdors, el Servei Català de la Salut es-
pecifica, per mitjà dels convenis i contractes, les pres-
tacions i serveis que els proveïdors del SISCAT han 
de prestar i els hi assigna els recursos d’acord amb el 
Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del 

sistema de pagament dels convenis i contractes de ges-
tió i serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català 
de la Salut.

Barcelona, 1 de desembre 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 població que rep atenció en salut 
mental dins l’atenció primària i el cost dels 
proveïdors
Tram. 314-13742/10

Resposta del Govern
Reg. 95594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13741/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població que rep atenció en l’apa-
rell locomotor dins l’atenció primària i el cost 
dels proveïdors
Tram. 314-13743/10

Resposta del Govern
Reg. 95594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13741/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels dies de baixa laboral 
per patologies osteoarticulars en el període 
2010-2013 amb relació a la implantació de 
l’atenció en l’aparell locomotor dins l’atenció 
primària
Tram. 314-13744/10

Resposta del Govern
Reg. 94404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-13744/10 us 
adjunto en l’annex l’evolució dels dies de baixa laboral 
per patologies osteoarticulars en cadascuna de les re-
gions sanitàries.

Barcelona, 3 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 l’oferta d’una contractació d’assegu-
rança d’assistència sanitària amb Adeslas 
tramesa a les supervisores de l’Hospital Uni-
versitari de Bellvitge
Tram. 314-13789/10

Resposta del Govern
Reg. 94405 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-13789/10 us 
informo del següent:

L’Hospital Universitari de Bellvitge disposa a la se-
va intranet d’un espai per a promocions beneficio-
ses per als seus professionals, tant assistencials com 
no assistencials, com també d’un espai on els propis 
professionals poden efectuar anuncis breus a la resta 
de companys de l’hospital. Aquest tipus de promoci-
ons beneficioses són similars a les que efectuen els col-
legis professionals, tant mèdics com d’infermeria.

El cas del qual se’ns demana informació correspon a 
una promoció efectuada pel Col·legi Oficial d’Infer-
meres i Infermers de Barcelona (COIB). Un cop ve-
rificada la informació amb el COIB, es va enviar als 
comandaments infermers, que són un grup molt res-
tringit de professionals dins l’hospital, per si podia ser 
del seu interès.

Barcelona, 7 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
lacionats amb els centres sociosanitaris in-
closos en el Conveni de millora de la xarxa 
sanitària de Barcelona 2008-2015 en data 
del 30 de juny de 2014 i el cost definitiu dels 
equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-13962/10

Resposta del Govern
Reg. 93830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-13962/10 
a 314-13968/10 us informo del següent:

Els projectes relacionats amb centres sociosanitaris, 
d’atenció primària, de salut mental i hospitalaris pre-
vistos en el conveni de millora de la xarxa sanitària de 
la ciutat de Barcelona, a 30 de juny, es relacionen en 
l’annex.

La contractació del CatSalut en l’atenció primària de 
salut se centra en estructures organitzatives per aten-
dre el conjunt de la població d’una àrea bàsica de salut 
(ABS); el volum de metges i infermeria no constitueix 
un paràmetre de la contractació.

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

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

La relació de centres d’atenció primària i centres 
d’atenció continuada, a 30 de juny, a la ciutat de Bar-
celona es detallen en l’annex.

Barcelona, 17 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 l’estat d’execució de la construcció 
dels centres d’atenció primària inclosos en 
el Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 2008-2015 en data del 30 de juny 
de 2014 i el cost definitiu dels equipaments 
que ja estan acabats
Tram. 314-13963/10

Resposta del Govern
Reg. 93830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13962/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària que hi 
ha a Barcelona en data del 30 de juny de 
2014
Tram. 314-13964/10

Resposta del Govern
Reg. 93830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13962/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària conti-
nuada que hi ha a Barcelona en data del 30 
de juny de 2014
Tram. 314-13965/10

Resposta del Govern
Reg. 93830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13962/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’estat de tramitació dels projec-
tes relatius a la salut mental inclosos en el 
Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 2003-2007 i el cost definitiu dels 
equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-13966/10

Resposta del Govern
Reg. 93830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13962/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges i infermers de 
l’atenció primària que hi ha a Barcelona en 
data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13967/10

Resposta del Govern
Reg. 93830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13962/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
latius als centres hospitalaris inclosos en el 
Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 2003-2007 en data del 30 de juny 
de 2014 i el cost definitiu dels equipaments 
que ja estan acabats
Tram. 314-13968/10

Resposta del Govern
Reg. 93830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13962/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones registrades en 
el Registre central de persones assegurades 
del Servei Català de la Salut durant el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-14049/10

Resposta del Govern
Reg. 93831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-14049/10 us 
informo del següent:

A finals del primer semestre de 2014, consten 270.055 
persones de nacionalitat estrangera i residents a Barce-
lona ciutat registrades al Registre Central de Persones 
Assegurades.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-14496/10 
a 314-14505/10, us informo del següent:

La reorganització de la cirurgia pediàtrica en el marc 
del projecte CIMS comporta l’establiment d’un model  
col·laboratiu entre el servei de Cirurgia Pediàtrica de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron (HUVH) i el de l’Hospi tal 
Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta (HUJT), amb 
l’objectiu de tenir un únic servei liderat pel cap de ser-
vei de l’HUVH amb dues localitzacions que treballen 
amb els mateixos protocols d’actuació i derivació i 
amb la possibilitat de mobilització dels professionals 
entre ambdues institucions, la qual cosa possibilitarà 
que la patologia lleu (CMA i CmA) i la moderada es 
duguin a terme «a prop de casa». Aquest model col-
laboratiu entre professionals millorarà la continuïtat 

assistencial i la seguretat dels pacients i permetrà es-
tablir una política conjunta de formació de residents i 
de formació continuada.

Pel que fa a l’organització dels serveis de cuina del 
Parc Hospitalari Martí i Julià i de l’Hospital Dr. Josep 
Trueta així com el possible trasllat de l’Àrea Mater-
noinfantil, en aquests moments no hi ha prevista cap 
actuació. El Pla Director de l’Àrea Maternoinfantil, 
en fase d’elaboració, preveurà, si cal, les actuacions, el 
programa i el cronograma.

En relació al laboratori, cal dir que aquest és un dispo-
sitiu de gestió compartida entre l’ICS, l’IAS i la Fun-
dació Hospital de Campdevànol amb la finalitat que la 
prestació i producció de serveis de laboratori clínic es 
faci de forma integrada. El laboratori de l’HUJT està 
ubicat al costat d’urgències, en uns espais sense pos-
sibilitat de creixement. A més, la necessitat d’ampliar 
les urgències de l’HUJT també aconsellen el trasllat 
del laboratori al Parc Sanitari Martí i Julià, on es dis-
posa d’espai suficient per donar cabuda al Laboratori 
Regional de Girona, mantenint un laboratori apropiat 
a les necessitats de l’HUJT. Val a dir que tot això s’es-
tà fent amb la col·laboració i participació dels treba-
lladors, els quals han participat en el disseny del nou 
laboratori.

Pel que fa al programa informàtic, l’Argos és un siste-
ma d’informació de suport global a les activitats dels 
professionals sanitaris focalitzat en l’estandarització 
de processos. El projecte Argos neix com un projecte 
de modernització dels sistemes d’informació de l’ICS i 
actualment és un producte adaptat i implantat a altres 
proveïdors de salut. La seva implantació a l’IAS res-
pon a l’objectiu de disposar d’una eina comuna i efi-
cient que doni suport al desenvolupament de la feina 
dels professionals dels diferents nivells assistencials 
de l’IAS i entre el personal assistencial de l’IAS i de 
l’ICS en el marc del projecte CIMS. Durant el projecte 
d’implantació, les empreses proveïdores apliquen me-
todologies de projecte prèviament validades pel Cen-
tre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació de la Generalitat que tenen cura de respectar 
i aplicar la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades.

D’altra banda, dins del projecte CIMS s’aposta per una 
gestió integrada dels diferents serveis, entre els quals 
es contempla l’atenció de primària, amb l’objectiu de 
desplegar el Pla de salut de Catalunya 2011-2015 en el 
territori IAS-ICS Girona, per transformar la provisió 
de serveis d’atenció primària en un model més orientat 
als malalts crònics, més resolutiu, més accessible, de 
major qualitat i més segur per als pacients.

Pel que fa a les revisions medicoesportives, cal dir que 
l’IAS, com a empresa pública vinculada al CatSalut, 
pot prestar l’activitat privada encabida en l’àmbit de 
l’article 16 de la Llei general de sanitat. Els serveis  
de revisions medicoesportives no estan inclosos en la 
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cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de  
Salut i, per tant, no es poden prestar amb finançament 
a càrrec del CatSalut. Alhora, és habitual que les em-
preses facin promocions dels seus serveis entre deter-
minats col·lectius de treballadors, també entre treballa-
dors de la Generalitat de Catalunya a través del portal 
OBIS que recull, des de fa més de deu anys, situacions 
d’aquest tipus.

L’estructura de coordinació dels serveis clínics inte-
grats en el projecte CIMS es detalla en l’annex. Com 
que les dues institucions conserven la seva naturale-
sa jurídica, els salaris que perceben els professionals 
són els de la taula retributiva que els és d’aplicació 
per la categoria professional, per als treballadors de 
l’IAS les del conveni XHUP i per als de l’ICS el lli-
bre de retribucions del personal estatutari de l’ICS. 
El projecte CIMS no té pressupost propi ni contem-
pla retribucions ni incentius addicionals. Els proces-
sos d’integració són assolits pels professionals per la 
convicció de la millora que suposa en l’atenció dels 
ciutadans.

Quant a la informació als treballadors i als seus re-
presentants, cal dir que han estat puntualment i siste-
màticament informats del Pla Estratègic del Projecte 
CIMS des dels seus inicis. Aquestes informacions han 
comportat tenir coneixement de tots els continguts es-
tratègics bàsics: missió i valors, la visió compartida i 
els objectius estratègics i de la seva execució anyal. 
També s’han fet altres reunions en les quals ha par-
ticipat el gerent únic ICS i IAS, i també del projecte 
CIMS a més de les sessions obertes a tots els treba-
lladors i treballadores que periòdicament s’han anat 
convocant per informar de l’evolució del projecte, on 
han participat els representants dels treballadors de les 
dues institucions.

Des de l’inici del Projecte CIMS, s’ha establert una 
rutina de presentació dels resultats, evolució i previ-
sions als professionals. Així, hi ha programades cada 
any quatre sessions on es presenten tots aquests con-
tinguts deixant espai per al debat. Els treballadors i 
treballadores han estat cabdals en la confecció de les 
propostes de desplegament del projecte CIMS. A mit-
jans de desembre de 2012, es van posar en marxa els 
primers 8 grups de treball per definir les línies estra-
tègiques del projecte. En total, hi varen participar més 
de 170 professionals que van analitzar diferents aspec-
tes amb l’objectiu de millorar-los. Els temes prioritaris 
que s’han tractat són: la participació del ciutadà, pen-
sar com a pacient, el continuum assistencial, les mesu-
res de sostenibilitat, l’aprenentatge del treball en pro-
cés, la visibilitat de l’excel·lència, la innovació, recerca 
i transferència dels resultats i la docència i formació 
continuada. Al llarg de l’any 2013, es van iniciar sis 
processos verticals del projecte CIMS: bloc quirúrgic, 
hospitalització, crònics, crítics, hospital de dia/gabi-
nets i urgències. En els nou equips de treball han par-

ticipat quasi 200 professionals que han formulat al vol-
tant de 400 accions.

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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els objectius del trasllat de l’àrea mater-
noinfantil de l’Hospital Doctor Trueta, de Gi-
rona, a l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 314-14497/10

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14496/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14496/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius del trasllat del laborato-
ri de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, al 
Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
Tram. 314-14499/10

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14496/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius del canvi de programa 
informàtic que facilita la comunicació entre 
l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, l’Hospi-
tal de Santa Caterina, de Salt, i altres cen-
tres
Tram. 314-14500/10

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14496/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14496/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14496/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estructura de càrrecs del projecte 
Créixer, Innovar i Millorar en Salut de Girona
Tram. 314-14503/10

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14496/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la implicació dels treballadors de 
l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, en la im-
plantació del projecte Créixer, Innovar i Mi-
llorar en Salut
Tram. 314-14504/10

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14496/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la implicació dels treballadors de 
l’Hospital de Santa Caterina, de Salt, en la 
implantació del projecte Créixer, Innovar i 
Millorar en Salut
Tram. 314-14505/10

Resposta del Govern
Reg. 93832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14496/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 93833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-14517/10 us 
adjunto en l’annex l’evolució de la tarifa i l’import con-
tractat anual total de les bombes i sensors d’insulina 
per al període 2010-2014.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Boi Ruiz i García
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 proposta per a les gestants i els 
nens amb relació als contaminants ambien-
tals en la línia de la proposta del Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambiental
Tram. 314-14518/10

Resposta del Govern
Reg. 93834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-14518/10 us 
informo del següent:

El Departament de Salut treballa en col·laboració amb 
el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 
(CREAL) en diversos àmbits. En aquest sentit, refe-
rent a la proposta de creació d’una cohort de nounats 
de Catalunya, s’entén que significaria una infraestruc-
tura de recerca sanitària important i útil, per la qual 
cosa es valorarà conjuntament la seva viabilitat.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accidentalitat a la carretera N-340 
entre Altafulla i el Vendrell del 2009 ençà
Tram. 314-14965/10

Resposta del Govern
Reg. 94692 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-14965/10, us 
informo del següent:

L’índex de sinistralitat és una dada que es calcula so-
bre el total anual. Feta aquesta precisió, l’índex de si-
nistralitat de la carretera N-340 entre Altafulla i el 
Vendrell des de l’any 2009 és el següent:

2009: 3,52
2010: 2,26
2011: 2,43
2012: 2,43

No es pot facilitar la informació corresponent a l’any 
2013 ja que no es disposa de les dades necessàries per 
calcular-lo, les quals ha de facilitar el Ministeri de Fo-
ment.

Quant al nombre d’accidents de trànsit molt greus, 
greus i col·lisions en el mateix període, s’especifica tot 
seguit: 

Any
Accidents amb  

morts i ferits greus
Col·lisions amb  

morts i ferits greus

2009 12 10
2010 4 2
2011 5 1
2012 5 3
2013 10 7
2014 6 4

Total 42 27

Finalment, i pel que fa al volum mitjà de trànsit, no es 
disposa d’aquestes dades atès que el titular de la via és 
el Ministeri de Foment.

Barcelona, 21 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accidentalitat a l’autopista AP-7 en-
tre Altafulla i el Vendrell del 2009 ençà
Tram. 314-14966/10

Resposta del Govern
Reg. 94693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-14966/10, us 
informo del següent:

L’índex de sinistralitat és una dada que es calcula so-
bre el total anual. Feta aquesta precisió, l’índex de si-
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nistralitat a l’autopista AP-7 entre Altafulla i el Ven-
drell des de l’any 2009 és el següent:

2009: 0,38
2010: 0,34
2011: 0,33
2012: 0,44
2013: 0,37

Quant al nombre d’accidents de trànsit molt greus, 
greus i col·lisions en el mateix període, s’especifica tot 
seguit:

Any
Accidents amb  

morts i ferits greus
Col·lisions amb  

morts i ferits greus

2009 1 1
2010 2 1
2011 2 0
2012 3 1
2013 0 0
2014 0 0

Total 8 3

Pel que fa al volum mitjà de trànsit durant els diferents 
mesos de l’any, en 2014 és el següent: 

Any Mes Intensitat mitjana diària

gener 27809
febrer 29537
març 32034

2014 abril 40763
maig 36317
juny 41652
juliol 49505

Barcelona, 21 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de promoció interna i de 
torn lliure de l’Administració de la Generalitat 
previstes de convocar el 2015
Tram. 314-14990/10

Resposta del Govern
Reg. 94409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-14990/10 a 
la 314-14993/10, ambdues incloses, us informo del se-
güent:

En l’actualitat, l’article 35 de la Llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2014 preveu que 
no es poden aprovar noves ofertes d’ocupació pública 
i que el Govern ha de facilitar la promoció professio-
nal dels funcionaris públics de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant convocatòries, excepcionals i 
per una sola vegada, de processos selectius exclusius 
de promoció interna per a l’accés als cossos d’admi-
nistració general, al cos d’intervenció de la Generali-
tat de Catalunya, a l’escala d’Inspecció Tributària del 
cos d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat de 
Catalunya, i al cos de titulació superior de la Genera-
litat de Catalunya, enginyeria industrial, enginyeria de 
mines i enginyeria agrònoma.

Atenent aquest mandat, el Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals, mitjançant la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, ha planificat les con-
vocatòries de promoció interna dels cossos esmentats, 
tenint en compte que amb caràcter previ s’ha de dur a 
terme la convocatòria dels concursos generals de mè-
rits i capacitats (concursos de trasllats) que s’escauen, 
per tal d’oferir als funcionaris de carrera la possibilitat 
d’accedir als llocs de treballs vacants, amb prioritat als 
nous funcionaris que s’incorporin pel procés selectiu 
corresponent.

Actualment, s’està treballant per tal que al darrer tri-
mestre d’enguany es publiquin les convocatòries per 
a l’accés al cos de gestió d’administració general,  
al cos d’intervenció i a l’escala d’inspecció tributària 
del cos superior d’inspecció i tècnica tributària; de ma-
nera que, a mesura que es vagin enllestint aquestes tas-
ques, s’iniciïn la resta de processos previstos o que es 
prevegin a les corresponents lleis de pressupostos.

No obstant això, caldrà tenir en compte sempre les 
previsions pressupostaries que s’establiran en els pres-
supostos del 2015 i 2016.

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els cossos i les categories de les places 
de promoció interna i de torn lliure de l’Admi-
nistració de la Generalitat previstes de con-
vocar el 2015
Tram. 314-14991/10

Resposta del Govern
Reg. 94409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14990/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de promoció interna i de 
torn lliure de l’Administració de la Generalitat 
previstes de convocar el 2016
Tram. 314-14992/10

Resposta del Govern
Reg. 94409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14990/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cossos i les categories de les pla-
ces de promoció interna i de torn lliure de 
l’Administració de la Generalitat previstes de 
convocar el 2016
Tram. 314-14993/10

Resposta del Govern
Reg. 94409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14990/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissions de formaldehid a l’Eco-
parc 2, de Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-15216/10

Resposta del Govern
Reg. 94397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-15216/10 us 
informo del següent:

El model de gestió de residus municipals vigent a Ca-
talunya dóna compliment a la normativa catalana de 
residus, que parteix de les directives europees. Aquest 
es basa en la prevenció, la preparació per a la reutilit-
zació, la recollida selectiva, la valorització material de 
les fraccions aprofitables, la valorització energètica i 
l’eliminació del rebuig en condicions legals i segures. 
Aquest model constitueix un fonament sòlid i la seva 
implementació ha de permetre avançar tant en la mi-
llora de la protecció com en l’ús eficient dels recur-
sos. En aquest context, la xarxa d’infraestructures de 

gestió de residus municipals contribueix a donar com-
pliment a aquest model de gestió i a la normativa en 
general.

L’Ecoparc-2, una instal·lació de tractament mecànic 
biològic de residus municipals de titularitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, forma part d’aquesta xar-
xa d’infraestructures i, com a tal, contribueix a la je-
rarquia de gestió i, més específicament, a l’obligació 
legal de tractar tots els residus abans de la seva dispo-
sició, recuperant fraccions valoritzables i estabilitzant 
la matèria orgànica que encara conté la fracció resta 
(MOR). L’Ecoparc-2 és alhora una planta multilineal,  
ja que, a més, tracta la fracció orgànica recollida se-
lectivament (FORM) per aprofitar-ne el biogàs i ob-
tenir compost de qualitat. Així mateix, també disposa 
d’una planta específica per a la recuperació d’envasos 
del contenidor groc.

Pel que fa a les dades tècniques, i d’acord amb la infor-
mació que consta a l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), aquesta planta té una capacitat de tractament 
de 287.500 tones/any, de les quals 260.000 tones/any 
corresponen a fracció resta i orgànica i 27.500 tones/
any corresponen a envasos. D’acord amb la darrera 
declaració anual de residus presentada per la planta, 
l’any 2013 va tractar en total 261.320 tones, amb unes 
sortides de residus de 122.433 tones. D’acord amb 
aquesta mateixa font, la planta va produir 15.579 tones 
de compost, 15.641 tones de bioestabilitzat i 21.659 to-
nes de materials valoritzables.

Pel que fa a les dades de qualitat i destinació del com-
post, l’ARC no disposa de la informació requerida de 
forma sistemàtica, atès que fa referència a un mate-
rial comercial de sortida i no un residu. L’ARC tampoc 
disposa de les dades econòmiques tarifàries, d’inver-
sió, i explotació, l’ARC no disposa d’aquesta informa-
ció, ja que la seva actuació es va centrar a tramitar les 
subvencions específiques sol·licitades pel titular de la 
instal·lació, que no són representatives del balanç eco-
nòmic.

En ambdós casos, és l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na l’administració actuant i la titular de la instal·lació, i 
qui disposa d’aquesta informació.

L’establiment Ecoparc-2, d’acord amb la classificació 
de la seva activitat en l’annex II.1 de la Llei 3/1998, 
disposa de llicència ambiental atorgada per l’ajunta-
ment de Montcada i Reixac, en data 21 de gener de 
2003.

Aquesta llicència inclou també la declaració d’impacte 
ambiental de l’activitat, aprovada per la Ponència Am-
biental del Departament de Medi Ambient en data 26 
de setembre de 2002.

Actualment, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental d’activitats, que va entrar 
en vigor l’11 d’agost de 2010 derogant la Llei 3/1998, 
classifica aquesta activitat en l’epígraf 10.7 de l’annex 
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I.2.b. La voluntat del Govern i del Parlament és sot-
metre aquest tipus d’activitat a la màxima intervenció 
ambiental, atenent els seus potencials impactes.

La Llei 5/2013, d’11 de juny, per la qual es modifica la 
Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control inte-
grats de la contaminació i el Reial Decret 815/2013, de 
18 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament 
d’emissions industrials, incorporen a l’ordenament ju-
rídic de l’Estat la Directiva 2010/75/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les 
emissions industrials. Aquesta inclou com a novetat 
l’activitat en l’epígraf 5.4 del seu annex 1 i estableix 
que l’òrgan competent hi aplicarà les disposicions le-
gals, reglamentàries i administratives adoptades amb 
la normativa d’emissions industrials a partir del 7 de 
juliol de 2015.

Per tant, el permís ambiental de l’establiment Eco-
parc-2 que estigui vigent en aquell moment s’haurà 
d’actualitzar per incorporar les condicions establertes 
a la Directiva 2010/75/UE, essent la Direcció General 
de Qualitat Ambiental l’òrgan competent per al segui-
ment i vigilància del compliment de l’autorització am-
biental que incorpora els preceptes de la Directiva. En 
aquests moments es troba en tràmit un expedient d’au-
torització ambiental, per a la revisió del permís am-
biental de l’establiment i tramitació de la preceptiva 
autorització ambiental.

Pel que fa a l’emissió de formaldehid, el 21 de febrer 
de 2011, la Direcció General de Qualitat Ambiental va 
notificar a l’ajuntament de Montcada i Reixac una pro-
posta de resolució respecte al control ambiental periò-
dic realitzat a l’establiment. En aquesta, es feia constar 
les superacions dels valors límits d’emissió establerts 
en el seu permís ambiental per als motors de cogene-
ració per a alguns contaminants, entre els que s’incloïa 
el formaldehid.

La superació dels valors d’emissió de la planta es va 
detectar mitjançant el sistema de control establert a la 
llicència ambiental. En aquell moment es va requerir 
que l’establiment analitzés la causa d’aquesta supera-
ció. Arran de les mesures adoptades per l’establiment 
i els nous mesuraments efectuats se n’ha comprovat 
l’eficàcia, fet que pressuposa que es mantinguin els ni-
vells mesurats darrerament.

El 17 de maig de 2011, sense haver rebut al·legacions, 
es va notificar a l’ajuntament de Montcada i Reixac la 
resolució definitiva respecte a aquest control periòdic. 
En aquesta resolució es va requerir a l’establiment que, 
en el termini màxim d’un mes, presentés un programa 
de millores on s’indiquessin les accions correctores 
que es durien a terme per reduir les emissions associa-
des als processos de combustió. Aquest programa va 
ser presentat per l’establiment el 31 de maig de 2011.

Pel que fa al règim de seguiment i vigilància ambien-
tal integral de l’establiment Ecoparc-2, la seva llicèn-
cia ambiental estableix el règim de control periòdic in-

tegral de l’activitat amb una periodicitat quadriennal. 
D’acord amb la Llei 20/2009, l’òrgan competent és 
l’ajuntament de Montcada i Reixac, i els mesuraments 
i les analítiques es duen a terme d’acord amb els pro-
cediments establerts a la llicència ambiental.

Les entitats ambientals de control (EAC), són, d’acord 
amb la normativa, les encarregades de dur a terme 
aquests controls. En el cas de les llicències ambien-
tals, les EAC comuniquen els resultats a l’ajuntament 
on s’exerceix l’activitat de l’establiment controlat, que 
és l’òrgan actualment encarregat de fer el seguiment.

Les substàncies que s’han d’analitzar als focus emis-
sors, així com les mesures i requeriments per evitar 
l’emissió de contaminants són les que ha establert 
l’ajuntament a la llicència ambiental. Així mateix, el 
Pla de Vigilància garanteix els nivells d’emissió mit-
jançant els contaminants i focus, que són els següents:

– El control de la concentració d’AOX en el biogàs.

– La planta de cogeneració: NOx, SO2, CO, HCl, HF, 
H2S i VOC’s, i dels paràmetres associats: cabal, hu-
mitat, temperatura i % d’oxigen, segons metodologies 
indicades.

– Les xemeneies dels biofiltres: olors.

– El control del temps de funcionament de la torxa de 
biogàs.

– El Programa de Vigilància. En aquest es determina-
rà l’emissió de dioxines a un dels focus de cogeneració 
per tal de comprovar que la seva emissió és inferior a 
0.1 ng/Nm3.

El Departament de Territori i Sostenibilitat disposa 
d’un estudi d’impacte odorífer presentat l’any 2009 ar-
ran els requeriments d’un expedient de canvi no subs-
tancial de l’establiment. Les conclusions d’aquest estu-
di indiquen que no se superen els valors indicatius de 
molèstia per als nuclis habitats propers a la instal·lació.

D’altra banda, d’acord amb la informació que recull la 
declaració anual de residus de l’Ecoparc-2, cap residu 
de sortida és destinat a la cimentera de Montcada.

Segons les dades de l’autorització ambiental atorga-
da el 2008, aquesta preveu la valorització material de 
residus en substitució de matèries primeres de calç, 
alumini i silici (382.000 t/a), i per valorització ener-
gètica de residus de fusta i poda vegetal, marró de ca-
fè, biodièsel fora d’especificació, llots d’EDAR, fari-
nes càrniques i combustible derivat de residus (CDR) 
(100.000 t/a). Aquests residus, en qualsevol cas, repre-
senten un 18-22% del combustible tradicional.

Cal indicar, a més, que les autoritzacions ambientals 
de les activitats inclouen dades sobre els residus que 
poden gestionar, en compliment de la disposició final 
segona de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que 
es regulen els drets d’accés a la informació, de partici-
pació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi 
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ambient. Aquestes es poden consultar al web del De-
partament de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 13 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Resolució del president de la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre del 18 de 
juny de 2001 relativa a la reserva d’aigua per 
a la demanda dels regadius del sistema Se-
garra-Garrigues
Tram. 314-15220/10

Resposta del Govern
Reg. 95605 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-15220/10 us 
informo del següent:

El DAAM té coneixement del document a què fa refe-
rència la pregunta.

L’entitat titular de la concessió d’aigua de reg és la 
Comunitat General del Sistema Segarra-Garrigues 
i tenim coneixement que aquesta entitat ha sol·licitat 
a l’organisme de conca la concessió d’aigua prevista 
pel regadiu de la superfície del sistema Segarra-Gar-
rigues.

Aquesta informació es troba publicada en el Pla Hi-
drològic de la Conca de l’Ebre, el qual es pot consultar 
en la Web de la CHE. Les assignacions d’aigua previs-
tes pel Sistema Segarra-Garrigues estan detallades en 
l’annex VI (Sistemas de explotación y balances).

Barcelona, 17 de novembre de 2014

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

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute viu de la Generalitat amb di-
versos municipis
Tram. 314-15221/10 a 314-15434/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 94410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-15221/10 a 
la 314-15434/10, ambdues incloses, us informo del se-
güent:

El Govern de la Generalitat té la màxima voluntat de 
realitzar els pagaments pendents. No obstant això, les 
seves decisions en matèria financera estan àmpliament 
limitades per les exigències imposades des de l’Estat: 
d’una banda, a causa de l’adhesió de l’Administració 
de la Generalitat als mecanismes extraordinaris de li-
quiditat posats en funcionament pel Govern central; i, 
de l’altra, per la supeditació a la normativa estatal que 
prioritza el pagament dels interessos del deute públic, 
l’assumpció d’objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic, així com el compliment dels períodes 
mitjans de pagament als proveïdors.

D’altra banda, cal tenir present que el sistema de fi-
nançament de les comunitats autònomes va expirar el 
2013 i que no es disposa d’un de nou. Alhora s’ha pa-
tit una reducció significativa de les transferències de 
l’Estat. Per tot això, contràriament a la seva voluntat, 
aquesta Administració no ha pogut atendre amb pun-
tualitat totes les seves obligacions, ni pot establir amb 
total independència els criteris de prioritat que pugui 
considerar més adients en funció de les circumstàn-
cies, si bé va atenent les obligacions reconegudes a 
mesura que disposa de recursos.

Tot i així, el Govern de la Generalitat ha donat suport 
en tot moment als ens locals, atenent de manera priori-
tària aquells consistoris que s’han trobat en una situa-
ció financera difícil.

Barcelona, 24 de novembre de 2014

Vicepresidenta del Govern i titular del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-15221/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
NT 314-15222/10, 314-15223/10, 314-15224/10, 314-
15225/10, 314-15226/10, 314-15227/10, 314-15228/10, 
314-15229/10, 314-15230/10, 314-15231/10, 314-
15232/10, 314-15233/10, 314-15234/10, 314-15235/10, 
314-15236/10, 314-15237/10, 314-15238/10, 314-
15239/10, 314-15240/10, 314-15241/10, 314-15242/10, 
314-15243/10, 314-15244/10, 314-15245/10, 314-
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15246/10, 314-15247/10, 314-15248/10, 314-15249/10, 
314-15250/10, 314-15251/10, 314-15252/10, 314-
15253/10, 314-15254/10, 314-15255/10, 314-15256/10, 
314-15257/10, 314-15258/10, 314-15259/10, 314-
15260/10, 314-15261/10, 314-15262/10, 314-15263/10, 
314-15264/10, 314-15265/10, 314-15266/10, 314-
15267/10, 314-15268/10, 314-15269/10, 314-15270/10, 
314-15271/10, 314-15272/10, 314-15273/10, 314-
15274/10, 314-15275/10, 314-15276/10, 314-15277/10, 
314-15278/10, 314-15279/10, 314-15280/10, 314-
15281/10, 314-15282/10, 314-15283/10, 314-15284/10, 
314-15285/10, 314-15286/10, 314-15287/10, 314-
15288/10, 314-15289/10, 314-15290/10, 314-15291/10, 
314-15292/10, 314-15293/10, 314-15294/10, 314-
15295/10, 314-15296/10, 314-15297/10, 314-15298/10, 
314-15299/10, 314-15300/10, 314-15301/10, 314-
15302/10, 314-15303/10, 314-15304/10, 314-15305/10, 
314-15306/10, 314-15307/10, 314-15308/10, 314-
15309/10, 314-15310/10, 314-15311/10, 314-15312/10, 
314-15313/10, 314-15314/10, 314-15315/10, 314-
15316/10, 314-15317/10, 314-15318/10, 314-15319/10, 
314-15320/10, 314-15321/10, 314-15322/10, 314-
15323/10, 314-15324/10, 314-15325/10, 314-15326/10, 
314-15327/10, 314-15328/10, 314-15329/10, 314-
15330/10, 314-15331/10, 314-15332/10, 314-15333/10, 
314-15334/10, 314-15335/10, 314-15336/10, 314-
15337/10, 314-15338/10, 314-15339/10, 314-15340/10, 
314-15341/10, 314-15342/10, 314-15343/10, 314-
15344/10, 314-15345/10, 314-15346/10, 314-15347/10, 
314-15348/10, 314-15349/10, 314-15350/10, 314-
15351/10, 314-15352/10, 314-15353/10, 314-15354/10, 
314-15355/10, 314-15356/10, 314-15357/10, 314-
15358/10, 314-15359/10, 314-15360/10, 314-15361/10, 
314-15362/10, 314-15363/10, 314-15364/10, 314-
15365/10, 314-15366/10, 314-15367/10, 314-15368/10, 
314-15369/10, 314-15370/10, 314-15371/10, 314-
15372/10, 314-15373/10, 314-15374/10, 314-15375/10, 
314-15376/10, 314-15377/10, 314-15378/10, 314-
15379/10, 314-15380/10, 314-15381/10, 314-15382/10, 
314-15383/10, 314-15384/10, 314-15385/10, 314-
15386/10, 314-15387/10, 314-15388/10, 314-15389/10, 
314-15390/10, 314-15391/10, 314-15392/10, 314-
15393/10, 314-15394/10, 314-15395/10, 314-15396/10, 
314-15397/10, 314-15398/10, 314-15399/10, 314-
15400/10, 314-15401/10, 314-15402/10, 314-15403/10, 
314-15404/10, 314-15405/10, 314-15406/10, 314-
15407/10, 314-15408/10, 314-15409/10, 314-15410/10, 
314-15411/10, 314-15412/10, 314-15413/10, 314-
15414/10, 314-15415/10, 314-15416/10, 314-15417/10, 
314-15418/10, 314-15419/10, 314-15420/10, 314-
15421/10, 314-15422/10, 314-15423/10, 314-15424/10, 
314-15425/10, 314-15426/10, 314-15427/10, 314-
15428/10, 314-15429/10, 314-15430/10, 314-15431/10, 
314-15432/10, 314-15433/10 i 314-15434/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han sol-
licitat plaça en llars residència o centres re-
sidencials per a persones amb discapacitat 
psíquica en diversos municipis del Baix Llo-
bregat
Tram. 314-15672/10

Resposta del Govern
Reg. 93840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-15672/10 us 
informo que la llista d’espera de llars residències per 
a persones amb discapacitat, residències de discapaci-
tats intel·lectuals i residències per a discapacitats físics 
és la següent: 

Població Persones en llista d’espera

Gavà 10
Viladecans 19
Castelldefels 5
Begues 0
St. Climent de Llobregat 1

A data de 20 d’octubre, 13 persones amb discapacitat 
de la comarca del Baix Llobregat han ingressat a di-
ferents equipaments per a persones amb discapacitat 
amb la distribució territorial següent: 

Comarca Ingressos

Baix Llobregat 6
Bages 2
Barcelona 2
Maresme 1
Anoia 1
Vallès Occidental 1

Pel que fa al nombre de persones de la comarca del 
Baix Llobregat que roman en llista d’espera, us infor-
mo que hi ha 144 persones en llista per accedir a llar 
residència per a discapacitat intel·lectual, 67 persones 
per a residència per a discapacitat intel·lectual (pro-
funds-severs), 32 persones per a residència per a dis-
capacitat intel·lectual amb greus trastorns de conducta/
malaltia mental i 21 persones en llista per accedir a 
residència per a discapacitats físics.

Pel que fa a la planificació territorial de nous recur-
sos, partint de l’anàlisi dels recursos existents, de la 
demanda i de la cobertura territorial en relació amb la 
població destinatària dels diferents serveis socials es-
pecialitzats de la Cartera de Serveis Socials, es deter-
minaran unes zones d’actuació preferent que, en fun-
ció de les disponibilitats pressupostàries dels exercicis 
futurs, permetin un creixement ordenat en la imple-
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mentació de serveis per actuar, en primer lloc, en les 
zones i col·lectius més deficitaris.

Barcelona, 24 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 nombre de passatgers a 
l’aeroport de Girona - Costa Brava del 1999 
ençà
Tram. 314-15680/10

Resposta del Govern
Reg. 94398 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-15680/10 us 
informo del següent:

L’Aeroport de Girona juntament amb el de Barcelo-
na - El Prat, el de Reus i el de Sabadell formen part 
de la xarxa d’aeroports d’interès general, i per tant es-
tan exclosos de les competències de la Generalitat de 
Catalunya i, d’acord amb el marc legal vigent, són ges-
tionats per l’empresa pública Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA).

En aquest sentit, les dades que es demanen són pú-
bliques i es troben disponibles, i detallades a la pà-
gina web d’AENA, que ostenta la seva titulari-
tat i gestió. (http://www.aena-aeropuertos.es/csee/
Satellite?pagename=Estadisticas/Home)

Barcelona, 20 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències econòmiques per 
al sector carni de Girona del tancament de 
les importacions per part de Rússia
Tram. 314-15689/10

Resposta del Govern
Reg. 95606 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-15689/10 us 
informo del següent:

L’estimació de l’afectació econòmica al sector càrnic 
se situa a l’entorn dels 70 milions d’euros, no obstant, 
no podem parlar de xifres exactes degut a que gràcies 
a la congelació, el sector càrnic està en disposició de 
donar sortida en un futur immediat als seus produc-
tes i per tant minimitzar així les pèrdues en primera 
instància.

Barcelona, 19 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’antiguitat dels vehicles dels parcs de 
bombers de la província de Tarragona
Tram. 314-16145/10

Resposta del Govern
Reg. 95586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16145/10, us 
informo del següent:

La mitjana de quilometratge dels vehicles assignats als 
parcs de bombers de la regió d’emergències de Tarra-
gona és de 130.474 km i la dels assignats als de la regió 
d’emergències de Terres de l’Ebre és de 100.578 km.  
Tots ells passen les corresponents revisions periòdi-
ques i l’ITV.

Barcelona, 26 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite?pagename=Estadisticas/Home
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite?pagename=Estadisticas/Home
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tipus, el model i la data de fabrica-
ció dels vehicles dels parcs de bombers de 
la província de Tarragona
Tram. 314-16146/10

Resposta del Govern
Reg. 95587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16146/10, us 
informo del següent:

Els tipus i els models dels vehicles assignats als parcs 
de bombers de les regions d’emergències de Tarragona 
i de Terres de l’Ebre són els següents:

Tipus Model

Autoescala automàtica IVECO MAG. DLK2312CC

IVECO MAG. DLK2312CS

IVECO MAG. DLK1812CS

IVECO FF160E3 Magirus 
DLK 23-12 CS

Autobomba forestal lleugera IPV M14 22

Autobomba forestal pesant MB 1528 AF

Autobomba nodriça pesant MB 1929 A

IVECO MP190E31H

MB 3335 AK

IVECO AD260T35W

Autobomba rural lleugera MB 914 AK

Autobomba rural pesant MB 1222 AF

MB 1226 AF

MB 1227 AF

MB 1824 AK

IVECO ML135 E23W

MB 1124 AF

MB 1325 AF

MB 1528 AF

MB 1529 AF

Renault Midlum 300.16

Autobomba urbana lleugera RENAULT S 180

MAN 14.224

MB 817

Autobomba urbana pesada IVECO MAG. TLF 16/30

IVECO MAG. FF135E22W

MB 1528 AF

Furgó de rescat aquàtic MB 316 CDI

Furgó de risc químic MERCEDES BENZ TIPUS 
970012 EURO IV

Tipus Model

Furgó de salvaments MB 814

MB 815 D

Unitat de càrrega FORD TRANSIT C409

MB 410 D

MB 316 CDI

Unitat especial VESPA PK 125 XL

YAMAHA YP125

Unitat de personal i càrrega LAND ROVER DEFENDER

NISSAN TERRANO II

NISSAN PATROL

MITSUBISHI L-200

NISSAN TERRANO 2.7 
TDi COMFORT

NISSAN PICK-UP 2.5 D

NISSAN PATHFINDER

NISSAN X-TRAIL 2.2 D

NISSAN NAVARA

NISSAN QASHQAI 1.6DCI 
130 CV VISIA 4X4

NISSAN X-TRAIL 2.0 DCI 
150 CV XE

Unitat de personal i càrrega 
lleugera

RENAULT EXPRESS

NISSAN NV-200

RENAULT KANGOO 
COMBI dCi 75 4x2

Unitat punt de trànsit VOLKSWAGEN SYNCRO

MB 310 D

FORD TRANSIT

Unitat de suport logístic RENAULT 19 1.4

La mitjana de quilometratge dels vehicles assignats als 
parcs de bombers de la regió d’emergències de Tarra-
gona és de 130.474 km i la dels assignats als de la regió 
d’emergències de Terres de l’Ebre és de 100.578 km.  
Tots ells passen les corresponents revisions periòdi-
ques i l’ITV.

Barcelona, 26 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat dels vehicles dels parcs de 
bombers de la regió d’emergències de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 314-16481/10

Resposta del Govern
Reg. 95588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16481/10 i 
314-16482/10, us informo del següent:

La mitjana de quilometratge dels vehicles assignats als 
parcs de bombers de la regió d’emergències de Tar-
ragona és de 130.474 km i la dels assignats als de la 
regió d’emergències de Terres de l’Ebre és de 100.578 
km. Tots ells passen les corresponents revisions periò-
diques i l’ITV.

No existeix cap norma que determini el canvi i la re-
posició per cadascuna de les tipologies de vehicles. La 
vida útil dels vehicles és variable i depèn de l’ús, dels 
quilòmetres, de l’estat de conservació i de les repara-
cions efectuades, entre altres. La finalitat és mantenir 
el parc mòbil amb uns vehicles que proporcionin les 
prestacions adequades per a la feina que han de des-
envolupar.

Barcelona, 26 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat dels vehicles dels parcs de 
bombers de la regió d’emergències de Tar-
ragona
Tram. 314-16482/10

Resposta del Govern
Reg. 95588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16481/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la campanya de prevenció d’incendis 
de l’estiu del 2014
Tram. 314-16525/10

Resposta del Govern
Reg. 95614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16525/10 us 
informo del següent:

Durant l’any 2014 s’han produït un 32% menys d’in-
cendis respecte l’any 2013. Aquest resultat obeeix a la 
coincidència de varis factors, com els condicionants 
climatològics, climàtics i ambientals, i en part tam-
bé al grau d’eficàcia de la campanya preventiva i a la 
professionalitat dels serveis prestats pel cos d’agents 
rurals i altres efectius com els membres de les ADF 
de tot Catalunya, compromesos amb la campanya, any 
rere any.

Barcelona, 18 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 el nombre de places convocades per 
a la campanya de prevenció d’incendis de 
l’estiu del 2014
Tram. 314-16528/10

Resposta del Govern
Reg. 95607 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16528/10 us 
informo del següent:

Enguany, pel que fa al reforç de campanya de preven-
ció d’incendis, s’han contractat 30 places al Servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals.

Barcelona, 17 de novembre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la programació dels operatius de la 
campanya de prevenció d’incendis de l’es-
tiu del 2014
Tram. 314-16529/10

Resposta del Govern
Reg. 95615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16529/10 us 
informo del següent:

Les línies mestres de treball es milloren d’any en any 
tenint en compte diferents circumstàncies.

Durant el primer quadrimestre de cada any, en funció 
de les disponibilitats pressupostàries previstes, l’evo-
lució meteorològica de l’hivern i la primavera, l’anàlisi 
territorial de causalitat i l’anàlisi de l’estat del combus-
tible territorialment, es programa la campanya d’estiu.

Per aquest any 2014, la campanya forestal de preven-
ció d’incendis s’ha plantejat des d’una millor coordi-
nació dels efectius existents entre les diferents admi-
nistracions i amb un increment de la gestió forestal en 
el marc d’una major dinamització del món rural/fores-
tal; ambdós factors enfocats a permetre una major efi-
ciència de l’estratègia preventiva.

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 la distribució dels recursos tècnics 
de la campanya de prevenció d’incendis de 
l’estiu del 2014
Tram. 314-16530/10

Resposta del Govern
Reg. 95616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16530/10 us 
informo del següent:

El criteri de distribució dels recursos tècnics és per re-
forçar la vigilància a cada demarcació en funció del 
mapa de perill diari d’incendis forestals i fer el movi-

ments d’efectius allà on calgui de Catalunya, o bé per 
campanyes específiques com la de cereal.

Pel que fa a les unitats de reforç s’han localitzat a Gi-
rona una unitat de tres persones, a Barcelona dues 
unitats, una ubicada a la seu de Torreferrussa i una 
ubicada a Calaf, a Lleida una unitat de 5 persones a 
Solsona, a Tarragona dues unitats situades a Ulldemo-
lins i Montblanc. A Terres de l’Ebre s’hi han ubicat 
dues unitats situades a Móra d’Ebre.

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 el nombre d’hectàrees cremades l’es-
tiu del 2014
Tram. 314-16533/10

Resposta del Govern
Reg. 95608 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16533/10 us 
informo del següent:

En el període de 15 de juny a 15 de setembre 2014 
s’han cremat a Catalunya 923,98 hectàrees forestals.

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 les zones afectades pels incendis de 
l’estiu del 2014
Tram. 314-16534/10

Resposta del Govern
Reg. 95609 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16534/10 us 
informo del següent:
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Els incendis que ha hagut aquest any 2014 han afectat 
diversos municipis de les comarques de l’Alt Camp, 
l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Alt Urgell, l’Anoia, el 
Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, 
el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, el 
Berguedà, la Conca de Barberà, el Garraf, les Garri-
gues, el Gironès, el Maresme, el Montsià, la Noguera, 
Osona, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la 
Segarra, el Segrià, la Selva, el Solsonès, el Tarragonès, 
la Terra Alta, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental.

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 la gestió dels purins
Tram. 314-16545/10

Resposta del Govern
Reg. 95617 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16545/10 us 
informo del següent:

El Govern impulsa tot un seguit de mesures per mi-
llorar la gestió de les dejeccions ramaderes i dels fer-
tilitzants a Catalunya amb l’objectiu de canviar el mo-
del per fer-lo més sostenible tot i garantint la viabilitat 
econòmica de les explotacions. Aquestes mesures es-
tan descrites en el document del Pla Estratègic de la 
fertilització agrària i gestió de les dejeccions ramade-
res a Catalunya (2013-2016).

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 la concessió d’ajuts als ramaders per 
al tractament dels purins
Tram. 314-16546/10

Resposta del Govern
Reg. 95618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16546/10 us 
informo del següent:

El Govern ha impulsat o està impulsant diferents lí-
nies i actuacions de suport econòmic al sector ramader 
en concepte d’ajudes no només econòmiques a la ges-
tió i tractament de les dejeccions ramaderes.

Les mesures previstes són una Ordre d’ajudes en for-
ma d’avals per a la implantació de sistemes de tracta-
ment de dejeccions ramaderes, una Ordre d’ajuts a les 
granges afectades pel tancament de les plantes de trac-
tament de purins i ajuts en el marc del Programa de 
Desenvolupament Rural per a la implantació de siste-
mes de tractament i per a la millora de la fertilització, 
així com suport tècnic i d’assessorament i d’interven-
ció per la implantació del nou model.

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’import global dels ajuts als ramaders 
per al tractament dels purins
Tram. 314-16547/10

Resposta del Govern
Reg. 95619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16547/10 us 
informo del següent:

Pel que fa als imports de cadascun dels ajuts, en el 
cas de l’Ordre d’avals o garantia als sistemes de trac-
tament: l’import màxim que aporta el DAAM per a 
prestar avals per a promoure els projectes d’inver-
sió en els àmbits previstos a l’Ordre en qüestió, és de 
12.500.000 €, per a garantir un volum de préstecs per 
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un import màxim de 32.000.000 €. En el cas dels sis-
temes de tractament de dejeccions ramaderes, l’apor-
tació que en fa el DAAM és de 1.900.000 €.

Quant a l’Ordre d’ajuts a les granges afectades pel tan-
cament de les plantes de tractament de purins ja està 
publicada.

Quant als ajuts emmarcats en el PDR i destinats a la 
implantació de sistemes de tractament, es desconeixen 
en aquests moments i depenen de les sol·licituds sobre 
aquesta i altres matèries que es presentin.

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 les mesures adoptades per a facilitar 
la instal·lació de xarxes antipedra
Tram. 314-16550/10

Resposta del Govern
Reg. 95620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16550/10 us 
informo del següent:

El passat any 2013 va concedir 105 ajuts a la inversió 
per un import total de 3.183.000,52 € destinats a la mi-
llora d’explotacions entre els quals hi havia la instal-
lació de xarxes antipedra.

Aquest any 2014 el Govern ha oferit un ajut que con-
sisteix en la prestació de l’aval pel 80% del risc viu 
dels préstecs formalitzats amb l’ICF destinats al pro-
jecte que s’escaigui (en aquest cas la instal·lació de xar-
xes) i també convocarà ajuts als plans de millora per 
inversió en instal·lacions.

Barcelona, 19 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 les mesures complementàries pre-
vistes per a facilitar la instal·lació de xarxes 
antipedra
Tram. 314-16551/10

Resposta del Govern
Reg. 95610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16551/10 us 
informo del següent:

El Govern ofereix un ajut que consisteix en la presta-
ció de l’aval pel 80% del risc viu dels préstecs forma-
litzats amb l’ICF destinats al projecte que s’escaigui 
(en aquest cas la instal·lació de xarxes) i també con-
voca ajuts als plans de millora per inversió en instal-
lacions.

Barcelona, 19 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 les mesures de control de l’aboca-
ment de purins
Tram. 314-16552/10

Resposta del Govern
Reg. 95621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16552/10 us 
informo del següent:

Totes les granges de Catalunya amb significació am-
biental han d’elaborar i executar un pla de gestió de 
les dejeccions ramaderes. Les mesures de control so-
bre la gestió de les dejeccions ramaderes es poden di-
vidir segons siguin granges d’Annex 1 o més petites. 
Les granges d’Annex 1 han de passar una inspecció 
de l’Administració cada 3 anys, en base a un control 
realitzat per una Entitat ambiental de control, que in-
clou tots els aspectes ambientals que afecten a aquesta 
granja, incloent la gestió de les dejeccions ramaderes.

El DAAM realitza una sèrie d’actuacions en relació a 
la gestió de les dejeccions ramaderes i els fertilitzants 
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que hom pot englobar en un pla específic de controls i  
en els controls de condicionalitat. Aquests controls 
abasten, en el seu cas, el control de les èpoques d’apli-
cació de les dejeccions al sòl, la revisió dels llibres de 
gestió de les dejeccions ramaderes, el control del cens 
d’animals, la verificació de les capacitats d’emmagat-
zematge, l’anàlisi dels nutrients del sòl i el respecte en-
vers les distàncies d’aplicació, entre d’altres.

Barcelona, 19 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 la crisi de la fruita i el veto de Rússia
Tram. 314-16553/10

Resposta del Govern
Reg. 95611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16553/10 us 
informo del següent:

Les repercussió econòmica de la crisis de la fruita pel 
veto rus s’ha elevat a més de 138 M€ i ha comportat 
pèrdues del segon mercat més important internacio-
nal més important en volum d’exportació de préssec 
i nectarina per a Catalunya. Cal esmentar a més, que 
la Comissió Europea ha actuat tard i de manera insu-
ficients en aquesta crisis que ha afectat especialment a 
Catalunya.

Barcelona, 19 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 les mesures adoptades per a pal·liar la 
crisi de la fruita i el veto de Rússia
Tram. 314-16554/10

Resposta del Govern
Reg. 95622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16554/10 us 
informo del següent:

El Govern va impulsar mesures de suport financer a  
les empreses i explotacions afectades pel veto rus  
a l’entrada de productes alimentaris mitjançant l’Ins-
titut Català de Finances (ICF) i AVALIS. Aquestes 
mesures passen per aplicar a les empreses que ja tin-
guin préstecs concedits per l’ICF, i que tinguin di-
ficultats de retorn per les causes abans esmentades, 
un període de carència per a la seva devolució d’entre  
6 mesos i 1 any. En els supòsits en què empreses afec-
tades tinguin préstecs concedits per entitats finance-
res amb aval d’AVALIS i que tinguin dificultats de 
retorn per les causes abans esmentades, AVALIS ac-
tuarà donant suport a les empreses davant les entitats 
financeres per tal d’obtenir un període de carència en 
el retorn de les quotes. Una altra mesura és la possi-
bilitat de finançar a través de l’ICF i AVALIS les ne-
cessitats de refinançament de les empreses afectades. 
Per últim, la possibilitat d’atorgar préstecs nous amb 
condicions especialment favorables, tot això sota la 
línia de finançament als sectors agrari i agroalimen-
tari d’acord amb el conveni de col·laboració signat pel 
DAAM, ICF i AVALIS, pel qual l’ICF preveu l’ator-
gament de préstecs a aquests sectors per a inversions 
o circulant amb aval d’AVALIS.

Paral·lelament a més, es va aconseguir, conjuntament 
amb el sector, que Catalunya disposés de més de la 
meitat de l’increment de la quota de retirades de frui-
ta per a transformació en sucs, fet que ha permès per 
una banda la retirada de grans quantitats de producte 
en poc temps i per l’altra, permet la distribució man-
tinguda en el temps per al seu consum per les persones 
necessitades.

Barcelona, 19 de novembre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retirada de fruita per part de la Unió 
Europea
Tram. 314-16555/10

Resposta del Govern
Reg. 95612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16555/10 us 
informo del següent:

Pel que fa a les mesures excepcionals que s’han acti-
vat, el Govern valora molt positivament la mesura que 
fomenta al pagament en espècies per retirar la fruita i 
destinar-la a sucs que han anat al Banc dels Aliments.

Barcelona, 19 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 la distribució de les oficines del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-16556/10

Resposta del Govern
Reg. 95613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16556/10 us 
informo del següent:

No hi ha prevista cap alteració de la distribució terri-
torial de les oficines del DAAM al territori respecte a 
l’actual.

Barcelona, 19 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 el consum de fruita, verdura, carn i 
peix de proximitat
Tram. 314-16557/10

Resposta del Govern
Reg. 95623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16557/10 us 
informo del següent:

La valoració que en fa el govern és positiva i per 
aquest motiu seguirà apostant per aquest tipus de pro-
ductes agroalimentaris, de proximitat, que es quantifi-
quen en relació al nombre de productors de proximitat 
acreditats.

En aquest sentit, l’any 2013 el número de productors 
adherits a la venda de proximitat va ser de 1326 (que 
correspon a un percentatge del 2,1% respecte el to-
tal). L’any 2014, el número total de productors acre-
ditats puja fins als 1.740, que representa que un 3% 
dels titulars d’explotacions agràries que fan la DUN 
al 2014, han declarat la seva adhesió a la venda de 
proximitat.

De la mateixa manera, el número d’Associacions de 
Productors acreditades al 2014 és de 56, que és apro-
ximadament un 12% de les Cooperatives agràries de 
Catalunya. L’any passat aquest percentatge era de 11%.

Barcelona, 19 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 el nombre de càmeres i ordinadors 
que fan servir les unitats de la Divisió d’In-
vestigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16599/10

Resposta del Govern
Reg. 94694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16599/10 i 
314-16600/10, us informo del següent:
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La Divisió d’Investigació Criminal del cos de Mossos 
d’Esquadra disposa del material necessari i adequat 
per donar resposta a les necessitats operatives deriva-
des de les seves responsabilitats.

Barcelona, 21 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació necessària de càmeres i or-
dinadors a les unitats de la Divisió d’Investi-
gació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16600/10

Resposta del Govern
Reg. 94694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16599/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement pel Departament d’In-
terior de la concentració que es va fer da-
vant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 
2014
Tram. 314-16686/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 314-16686/10, 
314-16687/10, 314-16688/10, 314-16689/10, 314-
16690/10, 314-16691/10, 314-16692/10, 314-16693/10,  
314-16694/10 i 314-16695/10, us informo del se-
güent:

El Departament d’Interior va tenir coneixement de les 
concentracions a què fan referència les preguntes a tra-
vés de les xarxes socials.

L’Àrea de Mediació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) va dur a terme tasques 
de mediació i d’interlocució abans, durant i després 
de la celebració del judici esmentat. Un cop els fets 
van succeir, es van fer gestions amb ambdós grups per 
apaivagar els ànims i planificar la retirada sense que 
hi haguessin més incidents. A més, es va informar a 
aquestes persones que estaven en el seu dret d’inter-

posar la corresponent denúncia en unes dependències 
policials i/o directament davant del jutge.

Durant les jornades posteriors, membres d’aquesta 
mateixa Àrea van continuar amb la interlocució amb 
diverses persones que es solidaritzaven amb els pre-
sumptament agredits i es va tornar a informar de la 
possibilitat que tenien de denunciar; a més, es va ofe-
rir la possibilitat de que les víctimes, si ho desitjaven, 
contactessin amb aquests agents directament per par-
lar del que havia succeït.

La PG-ME va planificar destinar dos equips de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius a l’exterior de la seu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
per mantenir l’ordre públic; l’Àrea Regional de Segu-
retat d’Edificis i Trasllats va planificar un dispositiu 
per encarregar-se del control dels accessos, de l’ante-
sala de la Sala de vistes i de la pròpia Sala.

Com en qualsevol altra situació en què es preveu l’en-
frontament de dues parts, l’actuació de la PG-ME va 
ser la de mantenir l’ordre i garantir la seguretat. En 
aquest cas, davant del fet que un grup d’unes 30 per-
sones anava contra el grup antagònic per provocar les 
primeres confrontacions, es va intervenir ràpidament 
per separar-los. El dispositiu desplegat per la PG-ME 
s’adequava a la situació; es va intervenir immediata-
ment de forma eficaç, ja que els incidents van ser mí-
nims i lleus. No es té coneixement de cap lesionat ni 
que s’hagi presentat cap denúncia.

Els agents que formaven part del dispositiu disposa-
ven de la informació necessària perquè el dispositiu 
es realitzés amb totes les garanties; en aquest sentit, 
l’objectiu era el manteniment de l’ordre públic i la se-
guretat de les persones en el cas que es produïssin in-
cidents per la concentració de persones que estava pre-
vista. Amb relació a les mesures de separació, agents 
de l’Àrea Regional de Recursos Operatius van custo-
diar un grup de quatre persones d’ideologia contraria 
als encausats col·locats estratègicament a les escalina-
tes d’accés de la porta principal del TSJC. El grup de 
suport als processats format per unes 60 persones es-
taven situats a la part central del Passeig Lluís Com-
panys, a una distància suficient perquè no hi hagués 
contacte físic. A més de la separació policial, una tan-
ca feia de contenció dels dos grups.

Els incidents es van produir quan, de sobte, va aparèi-
xer un grup d’unes 30 persones d’ideologia contraria 
als encausats.

A data 29 d’octubre de 2014, no s’havia presentat cap 
denúncia per lesions amb relació a aquests fets en una 
dependència de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra. Tampoc es té coneixement de que s’hagi 
interposat davant d’un altre cos policial.

La PG-ME va identificar tres persones del col·lectiu 
d’extrema dreta que van participar en la baralla tumul-
tuària des del seu inici. Els integrants del grup d’extre-
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ma dreta varen provocar els incidents creuant pel mig 
de l’altre grup antagònic. No es va detenir cap persona.

Barcelona, 21 de novembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement pel Departament d’In-
terior de la convocatòria promoguda per 
grups d’extrema dreta el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16687/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16686/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’algun tipus de mediació 
amb els convocants de les dues concentra-
cions que es van fer davant el Palau de Jus-
tícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16688/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16686/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’algun dispositiu de segu-
retat dels Mossos d’Esquadra davant el Pa-
lau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16689/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16686/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
enfront de la intenció agressiva d’un grup 
d’extrema dreta davant el Palau de Justícia 
el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16690/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16686/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en 
els aldarulls produïts davant el Palau de Jus-
tícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16691/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16686/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació que tenien els Mossos 
d’Esquadra amb relació a les dues concen-
tracions que es van fer davant el Palau de 
Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16692/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16686/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones lesionades i el 
nombre de denúncies presentades amb re-
lació als aldarulls produïts davant el Palau 
de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16693/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16686/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones identificades a 
causa dels aldarulls produïts davant el Palau 
de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16694/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16686/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones arrestades en 
els aldarulls produïts davant el Palau de Jus-
tícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16695/10

Resposta del Govern
Reg. 94695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16686/10.

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’impost sobre el valor afegit i la nego-
ciació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00249/10

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.



10 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 448

1.27.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 40

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu del procés 
participatiu del 9 de novembre de 2014 a TV3
Tram. 322-00255/10

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre el procés d’adequació de l’oferta 
audiovisual a la nova distribució de l’espai 
radioelèctric
Tram. 322-00258/10

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.
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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 únic dels continguts au-
diovisuals
Tram. 322-00259/10

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la fiscalització de Televisió de Cata-
lunya
Tram. 322-00264/10

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la Festa dels Súpers
Tram. 323-00108/10

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

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

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre el 
programa Tarda Tardà
Tram. 323-00110/10

Substanciació

Sessió 21 de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 28.11.2014, DSPC-C 546.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el procés participatiu del 9 
de novembre de 2014
Tram. 311-01946/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 92434 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 27.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari 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.

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 ‘procés 
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 
Generalitat per a garantir l’estricte compliment de la llei 
i de les garanties democràtiques fonamentals durant el 
‘procés 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la clàusula de garantia del 
compliment de les obligacions financeres i 
dels compromisos de pagament de la Gene-
ralitat
Tram. 311-01947/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 92436 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 27.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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

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

Els municipis estan mostrant la seva preocupació pel 
silenci 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 
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 oralment en 
comissió sobre les gestions per a fer front 
als problemes de tresoreria dels parcs cien-
tífics i tecnològics
Tram. 311-01956/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 93273 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 28.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

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

– ¿Qué gestiones ha llevado o está llevando a cabo el 
Govern de la Generalitat para hacer frente a los pro-
blemas de tesorería que sufren muchos parques cientí-
ficos y tecnológicos catalanes?

Palacio del Parlamento, 20 de noviembre de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la disponibilitat d’emis-
sora connectada en els vehicles dels Mos-
sos d’Esquadra presentats pel Departament 
d’Interior el 15 de setembre de 2014
Tram. 311-01958/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94449 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Els nous vehicles dels Mossos d’Esquadra que el De-
partament d’Interior va presentar el passat 15 de se-
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tembre disposaven de la corresponent emissora con-
nectada?

– Es va remetre aquests vehicles a les comissaries sen-
se la referida emissora?

– Quants vehicles no disposaven d’aquesta?

– En la data de resposta, quants vehicles continuen 
sense l’emissora?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’acord amb el Ministeri 
de Foment per a desbloquejar la construc-
ció de l’autovia A-27 entre Tarragona i Mont-
blanc
Tram. 311-01959/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94783 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

El Conseller de Territori i Sostenibilitat va anunciar a 
principis de setembre un principi d’acord amb el Mi-
nisteri de Foment per desbloquejar la construcció de la 
carretera A-27 entre Tarragona i Montblanc.

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

– Quin és el contingut d’aquest principi d’acord? En 
quina fase es troba?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions de la mi-
nistra de Foment amb relació a l’acord per 
a desbloquejar la construcció de l’autovia 
A-27 entre Tarragona i Montblanc
Tram. 311-01960/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94784 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Són certes les informacions aparegudes a la premsa 
de Tarragona aquest mes de novembre segons les quals 
la ministra de Foment desmenteix al conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre un principi d’acord amb el 
Ministeri de Foment per desbloquejar la construcció 
de la carretera A-27 entre Tarragona i Montblanc?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència d’un acord 
amb el Ministeri de Foment per a reprendre 
la construcció de l’autovia A-27 entre Valls i 
Montblanc
Tram. 311-01961/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94785 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
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per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Existeix un acord entre el Departament de Territori 
i Sostenibilitat i el Ministeri de Foment sobre la re-
presa de la construcció de la carretera A-27 en el tram 
variant de Valls i Montblanc i sobre el seu finança-
ment?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’acord amb el Ministeri 
de Foment per a desbloquejar la construc-
ció de l’autovia A-27 entre Tarragona i Mont-
blanc amb la participació d’un agent privat
Tram. 311-01962/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94786 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

El conseller de Territori i Sostenibilitat va anunciar a 
principis de setembre un principi d’acord amb el Mi-
nisteri de Foment per desbloquejar la construcció de la 
carretera A-27 entre Tarragona i Montblanc.

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

– Aquest acord contempla la participació d’un agent 
privat, i de ser així, en quins termes?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’ampliació de la conces-
sió de l’explotació de l’autopista AP-2 entre 
Montblanc i Lleida per a la construcció del 
túnel de Lilla a l’autovia A-27
Tram. 311-01963/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94787 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– És cert que el conseller de Territori i Sostenibilitat 
ha plantejat al Ministeri de Foment l’ampliació dels 
terminis de la concessió per l’explotació de la AP-2 en 
el tram Montblanc - Lleida en el marc d’un acord per 
la construcció i finançament del túnel de Lilla del tram 
variant de Valls i Montblanc de la A-27?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la continuïtat de l’autovia 
A-27 des de Montblanc fins a la demarcació 
de Lleida
Tram. 311-01964/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94788 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la continuïtat de la A-27 des de Montblanc fins 
la demarcació de Lleida?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament de l’abocador 
de residus de Santa Maria de Palautordera 
(Vallès Oriental)
Tram. 311-01965/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94822 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

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:

– Quina és la previsió de tancament de l’abocador de 
residus ubicat al municipi de Santa Maria de Palautor-
dera, al Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el volum net de residus de 
l’abocador de Santa Maria de Palautordera 
(Vallès Oriental)
Tram. 311-01966/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94823 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

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 volum net de residus dipositats a l’aboca-
dor de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Orien-
tal, des de la seva entrada en funcionament?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les cotes de l’abocador de 
residus de Santa Maria de Palautordera (Va-
llès Oriental)
Tram. 311-01967/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94824 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

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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– Quines són les cotes actuals de l’abocador de residus 
ubicat al municipi de Santa Maria de Palautordera, al 
Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes de les puntes de 
contaminació per partícules en suspensió 
de menys de deu micres a Granollers (Vallès 
Oriental)
Tram. 311-01968/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94962 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

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:

– Quines són les causes de puntes de contaminació 
produïdes per partícules PM10 al municipi de Grano-
llers, al Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a reduir 
la contaminació per partícules en suspensió 
de menys de deu micres a Granollers (Vallès 
Oriental)
Tram. 311-01969/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94963 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

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:

– Quines actuacions està duent a terme el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat per mitigar els episo-
dis puntuals de superació de partícules PM10 al muni-
cipi de Granollers, al Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’un estudi de 
les causes de la contaminació per partícules 
en suspensió de menys de deu micres a Gra-
nollers (Vallès Oriental)
Tram. 311-01970/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94964 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

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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– El Departament de Territori i Sostenibilitat ha en-
carregat algun estudi específic de per què es produ-
eixen puntes de contaminació per partícules PM10 a 
l’entorn de l’àrea territorial de la que la ciutat de Gra-
nollers és capital? A quines conclusions s’ha arribat 
dels causants d’aquests episodis?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures que s’haurien 
d’adoptar per a reduir les puntes de conta-
minació produïdes per partícules en sus-
pensió de menys de deu micres a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 311-01971/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94965 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

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:

– Quines mesures creu el Govern que s’haurien 
d’adoptar per reduir les puntes de contaminació pro-
duïdes per partícules PM10 al municipi de Granollers, 
al Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els resultats de l’estu-
di encarregat al Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques sobre les causes de la 
contaminació per partícules en suspensió 
de menys de deu micres a Granollers (Vallès 
Oriental)
Tram. 311-01973/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 95240 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 27.11.2014

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:

– Quins són els resultats de l’estudi que el Govern ha 
encarregat al CSIC, sobre les causes d’episodis de con-
taminació per partícules PM10 que es produeixen a 
Granollers i el seus entorn territorial i que provoquen 
puntualment increments d’emissions permeses? S’han 
pogut determinar els focus?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de tancar la co-
missaria dels Mossos d’Esquadra de Sant 
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 311-01974/10

Anunci
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95242 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– El Govern té previst tancar la Comissaria de Distric-
te dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia 
traslladant els agents i la seva activitat a la Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Vilafranca del Penedès?

– Si la resposta és afirmativa, per quines raons?

– Considera el Govern que amb aquesta decisió es 
prestaria millor el servei dels Mossos d’Esquadra a 
Sant Sadurní d’Anoia?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’anàlisi del tancament de la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sant 
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 311-01975/10

Anunci
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95243 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El Govern ha analitzat el tancament de la Comissa-
ria de Districte dels Mossos d’Esquadra de Sant Sa-
durní d’Anoia traslladant els agents i la seva activitat 
a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vilafranca 
del Penedès?

– Si la resposta és afirmativa, per quines raons?

– Considera el Govern que amb aquesta decisió es 
prestaria millor el servei dels Mossos d’Esquadra a 
Sant Sadurní d’Anoia?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la violència masclista
Tram. 311-01976/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95990 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

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 parlamentari:

– Quina valoració fa el Govern de la situació de la vio-
lència masclista a Catalunya a finals de l’any 2014?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la política per a fer front a la 
violència masclista
Tram. 311-01977/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95991 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

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 parlamentari:

– Quines son les característiques de la política que vol 
aplicar el Departament d’Interior per fer front a la vio-
lència masclista?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inclusió de casos de vio-
lència de fora de l’àmbit familiar en les esta-
dístiques de violència masclista
Tram. 311-01978/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95992 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

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:

– Dins les estadístiques de violència masclista compu-
ta el Govern les morts de dones fruit de violència mas-
clista fora del àmbit familiar, com per exemple l’exer-
cida contra dones que practiquen la prostitució o les de 
violència sexual?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la inclusió de casos de 
violència secundària en les estadístiques 
de violència masclista
Tram. 311-01979/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95993 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern dins la violència masclista la 
patida per dones per violència secundària (agressions 
pel fet de defensar la víctima primària)?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’eficàcia i l’aplicació de les 
ordres d’allunyament sol·licitades per dones
Tram. 311-01980/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95994 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

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:

– Quina valoració fa el Govern de l’eficàcia i aplica-
ció de les ordres d’allunyament demanades per dones 
amenaçades per algun home?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la coordinació dels departa-
ments d’Interior i de Justícia en la lluita con-
tra la violència masclista
Tram. 311-01981/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95995 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

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 la coordinació entre els De-
partaments d’Interior i de Justícia en relació a la lluita 
contra la violència masclista?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els resultats de les polí-
tiques de seguretat contra la violència mas-
clista del 2011 ençà
Tram. 311-01982/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95996 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

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:

– Quina valoració fa el Govern dels resultats de les po-
lítiques de seguretat respecte a la violència masclista 
des de 2011?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la revisió del concepte de 
violència masclista
Tram. 311-01983/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95997 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que ha de revisar el concepte de 
violència masclista i els eines que hi destinen per ade-
quar-se millor al que defineix la Llei 5/2008?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos que destina a la 
lluita contra la violència masclista
Tram. 311-01984/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95998 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 02.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que destina els recursos sufi-
cients a la lluita contra la violència masclista?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

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

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presència de nitrats en l’aigua de 
consum domèstic
Tram. 314-18046/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 93587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

A la resposta a les preguntes 314-13482/10 a 314-
13520/10 en relació a les poblacions que havien supe-
rat el valor paramètric de nitrats establerts pel Reial 
Decret 140/2003, de 7 de febrer, enumera les pobla-
cions que figuren a continuació: 

Comarca Municipi

Alt Camp Milà, El 
Alt Camp Puigpelat
Alt Camp Vallmoll
Alt Camp Valls
Alt Empordà Bàscara
Alt Empordà Borrassà
Alt Empordà Garrigàs
Alt Empordà Lladó
Alt Empordà Navata

Comarca Municipi

Alt Empordà Saus, Camallera, Llampaies
Alt Empordà Vilaür
Alt Penedès Avinyonet del Penedès
Alt Penedès Castellet 1 la Gornal
Alt Penedès Castellví de la Marca
Alt Penedès Olèrdola
Alt Penedès Sant Llorenç d’Hortons
Anoia Argençola
Anoia Calaf
Anoia Copons
Anoia Llacuna, La
Anoia Montmaneu
Anoia Piera
Anoia Prats de Rei, Els
Anoia Rubió
Anoia Santa Maria de Miralles
Anoia Veciana
Bages Aguilar de Segarra
Bages Calders
Bages Rajadell
Baix Camp Alforja
Baix Camp Cambrils
Baix Camp Mont-Roig del Camp
Baix Empordà Pera, La
Baix Empordà Vilopriu
Baix Llobregat Esparreguera
Conca de Barberà Barberà de la Conca
Conca de Barberà Conesa
Conca de Barberà Forès
Conca de Barberà Llorac
Conca de Barberà Piles, Les
Conca de Barberà Pontils
Conca de Barberà Pontils
Conca de Barberà Rocafort de Queralt
Conca de Barberà Savallà del Comtat
Conca de Barberà Senan
Garraf Vilanova i la Geltrú
Garrotxa Sant Joan Les Fonts
Gironès Sant Gregori
Gironès Viladasens
Maresme Alella
Maresme Arenys de Mar
Maresme Premià de Dalt
Noguera Vilanova de Meià
Osona Balenyà
Osona Seva
Osona Vic
Pallars Jussà Conca de Dalt
Pallars Jussà Isona i Conca Dellà
Pla de l’Estany Sant Miquel de Campmajor
Pla de l’Estany Vilademuls
Pla d’Urgell Vila-sana
Segarra Granyanella
Segarra Oluges, Les
Segarra Ribera d’Ondara
Segarra Sant Guim de la Plana
Segarra Sant Ramon
Selva Blanes
Selva Caldes de Malavella
Selva Vilobí d’Onyar
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Comarca Municipi

Tarragonès Catllar, Ei
Tarragonès Tarragona
Urgell Maldà
Urgell Vallbona de les Monges
Vallès Occidental Montcada i Reixac
Vallès Oriental Cànoves i Samalús
Vallès Oriental Franqueses del Vallès, Les
Vallès Oriental Lliçà d’Amunt

1. Quins dies durant l’any 2014 es varen superar els 
valors paramètrics de nitrats en cada una d’aquestes 
poblacions i en quina mesura, per sobre de 50 mg/l?

2. De les poblacions que van superar els 50 mg/l, en 
diferents episodis, en quines s’ha tingut que fer ban 
per a que la població o almenys la població més vulne-
rable no begui aigua de l’aixeta?

3. Quines d’aquestes poblacions tenen de forma per-
manent o quasi permanent desaconsellable el consum 
d’aigua de l’aixeta?

També diu en les esmentades respostes que «Cal tenir 
present que la superació de nitrats en algunes d’aques-
tes zones ha estat solucionada, mitjançant canvis en 
les captacions o tractaments addicionals de l’aigua».

4. En quins municipis ha estat solucionat el problema 
de la superació de nitrats, què afecta l’aigua de boca?

5. Quines són les mesures que s’han pres per solucio-
nar-ho en cada un d’aquests municipis?

6. Quines mesures caldria prendre en aquells munici-
pis que encara presenten nivells elevats de nitrats en 
els pous o altres fonts d’abastament?

7. Quina part del Pressupost ha dedicat l’ACA durant 
els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 a mesures de millora 
de l’abastament en les poblacions afectades per aques-
ta o altra problemàtica que fan l’aigua no apta per al 
consum humà?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per aturar l’ús de la casa 
de colònies La Censada, de Santa Margari-
da de Montbui (Anoia), per les joventuts de 
Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18047/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 93818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines gestions ha fet la Direcció General de la Jo-
ventut per aturar l’ús de la casa de colònies La Censa-
da, de Santa Margarida de Montbui (Anoia), per les jo-
ventuts de Plataforma per Catalunya el cap de setmana 
del 15 de novembre de 2014?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de les joventuts de Pla-
taforma per Catalunya a la casa de colònies 
La Censada, de Santa Margarida de Mont-
bui (Anoia)
Tram. 314-18048/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 93819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

Fascicle segon
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– S’ha assegurat la funció social i educativa, tal i com 
estableix el reglament d’instal·lacions destinades a ac-
tivitats amb infants i joves, de les activitats que es van 
desenvolupar a la casa de colònies La Censada, de 
Santa Margarida de Montbui (Anoia), per les joven-
tuts de Plataforma per Catalunya el cap de setmana del  
15 de novembre de 2014?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de la Direcció General de la 
Joventut per a assegurar que les activitats 
en les cases de colònies compleixen el re-
glament d’instal·lacions destinades a activi-
tats amb infants i joves
Tram. 314-18049/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 93820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el control que fa la Direcció General de la 
Joventut de l’ús i les activitats que es desenvolupen a 
les instal·lacions destinades als infants i joves per asse-
gurar que les activitats que es porten a terme complei-
xen el reglament d’instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el capteniment amb relació a les acti-
vitats de les joventuts de Plataforma per Ca-
talunya en la casa de colònies La Censada, 
de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-18050/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 93821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el capteniment de la Direcció General de la 
Joventut de les activitats que s’han portat a terme a de 
la casa de colònies La Censada, de Santa Margarida 
de Montbui (Anoia), per les joventuts de Plataforma 
per Catalunya el cap de setmana del 15 de novembre 
de 2014?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu per haver permès l’ús de la 
casa de colònies La Censada, de Santa Mar-
garida de Montbui (Anoia), per les joventuts 
de Plataforma per Catalunya
Tram. 314-18051/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 93822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Quin és el motiu del Govern per permetre l’ús de la 
casa de colònies La Censada, de Santa Margarida de 
Montbui (Anoia), per les joventuts de Plataforma per 
Catalunya el cap de setmana del 15 de novembre de 
2014?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del cessament de la direc-
tora de l’Equip d’Atenció Primària de la Ràpi-
ta i Alcanar (Montsià)
Tram. 314-18052/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 93950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La Gerència Territorial del Camp de Tarragona i Ter-
res de l’Ebre de l’Institut Català de Salut ha pres la de-
cisió de cessar, després de 4 anys en el càrrec, l’actual 
directora de l’Equip d’Atenció Primària de la Ràpita i 
Alcanar (Montsià), Cinta Villó Vallès, i procedir a co-
brir la plaça en funcions mitjançant convocatòria que, 
en aquests moments, està en procés.

L’anunci per a la designació en funcions signat pel 
director de Recursos Humans, incorpora sorprenent-
ment un peu de pàgina en format de PS (post scrip-
tum) que obre al personal estatutari interí la possibili-
tat de concursar en cas que la convocatòria es declari 
deserta per manca de personal idoni.

La decisió de l’ICS ha obert un conflicte important en-
tre el col·lectiu de treballadors dels CAP de La Ràpita i 
Alcanar i dels consultoris de les Cases i el Poble Nou: 
54 dels 56 treballadors han manifestat per escrit el seu 
profund desacord amb la decisió pressa i el seu suport 
a la tasca duta a terme per la Direcció actual.

En el context de retallades econòmiques actual, deri-
vat de la profunda crisi econòmica que pateix el país i 
que han afectat de forma significativa al Departament 
de Salut, no és fàcil que els equips de professionals 
que desenvolupen la seva activitat a la funció pública 
mantinguin un bon clima laboral. Tot i això, del que 
es manifesta en els escrits que aporta la plantilla es 

denota que aquest era el cas de l’EAP de la Ràpita i 
Alcanar.

Difícilment, decisions preses frontalment en contra 
del sentir majoritari dels professionals serviran per 
mantenir la motivació del personal, ni el bon funcio-
nament del servei públic. I encara menys si els pro-
cessos de convocatòria pública van acompanyats de la 
sensació general entre el col·lectiu que són meres justi-
ficacions formals de decisions ja preses anteriorment.

Per tot això, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari:

– Quins han estat els motius per cessar a l’actual direc-
tora de l’EAP de La Ràpita i Alcanar?

– Al Departament, no li sembla necessari escoltar 
l’opinió de la majoria dels treballadors afectats per la 
decisió, per garantir un òptim funcionament del ser-
vei?

– És regular el PS que apareix en l’anunci per a la de-
signació en funcions que anticipa que el procés queda-
rà desert i caldrà recórrer a personal interí?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habi-
tatges concedits abans de l’1 de gener de 
2011
Tram. 314-18053/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 94406 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

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

1. Quantes i quines eren les ajudes a la rehabilitació 
d’habitatges i d’edificis de comunitats que ja estaven 
aprovades o concedides abans del 1 de gener de 2011 
i quin pagament va quedar en suspès –en relació des-
glossada per municipis?
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2. Quantes i quines de les ajudes a la rehabilitació 
d’habitatges i d’edificis de comunitats aprovades o 
concedides abans el 1 de gener de 2011 ha estat satis-
fetes totalment o parcialment fins l’actualitat-en rela-
ció desglossada per municipis?

3. Quantes i quines de les ajudes a la rehabilitació 
d’habitatges i d’edificis de comunitats aprovades o 
concedides abans el 1 de gener de 2011 estan pendents 
de ser satisfetes totalment o parcialment fins l’actuali-
tat, en relació desglossada per municipis?

4. Quan i com pensa el govern satisfer les ajudes a la 
rehabilitació d’habitatges i d’edificis de comunitats 
aprovades o concedides abans el 1 de gener de 2011 
que estan encara pendents de ser satisfetes totalment o 
parcialment en l’actualitat?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les informacions aparegudes amb re-
lació a la possessió del 20% del capital del 
grup Ficosa
Tram. 314-18054/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada, Pere Navarro i Morera, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Són certes les informacions aparegudes els darrers 
dies segons les quals la Generalitat tindria el 20% del 
capital del Grup Ficosa arrel de l’impagament del crè-
dit concedit per l’Institut Català de Finances (ICF)?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Alícia Romero Llano, Montserrat Capdevila Tatché, 
Pere Navarro i Morera, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge del capital del grup Fi-
cosa que correspon a la Generalitat
Tram. 314-18055/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada, Pere Navarro i Morera, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge del capital li correspon a la Gene-
ralitat en el nou context de canvis en l’accionariat del 
Grup Ficosa?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Alícia Romero Llano, Montserrat Capdevila Tatché, 
Pere Navarro i Morera, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals no ha ocupat els 
dos llocs que li corresponen al Consell d’Ad-
ministració del grup Ficosa
Tram. 314-18056/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada, Pere Navarro i Morera, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– Quins són els motius pels quals la Generalitat no ha 
ocupat encara els dos llocs que li corresponen al Con-
sell d’Administració del Grup Ficosa?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Alícia Romero Llano, Montserrat Capdevila Tatché, 
Pere Navarro i Morera, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions econòmiques dels crè-
dits de l’Institut Català de Finances al grup 
Ficosa
Tram. 314-18057/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada, Pere Navarro i Morera, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les condicions dels crèdits de l’Institut 
Català de Finances concedits al Grup Ficosa, detallant 
import total, condicions econòmiques, venciments, 
etc., i modificacions de les condicions, si s’escau?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Alícia Romero Llano, Montserrat Capdevila Tatché, 
Pere Navarro i Morera, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les compensacions per les destrosses 
provocades per fauna salvatge en les explo-
tacions agràries de la Catalunya Central
Tram. 314-18058/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern compensarà les destrosses i danys de les 
darreres setmanes a les explotacions agràries per part 
de la fauna salvatge a l’Anoia i a la Catalunya Central?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014

Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Sergi  
Vilamala i Bastarras, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la declaració d’emergència cinegèti-
ca a les zones de la Catalunya Central afec-
tades pels danys provocats per fauna sal-
vatge
Tram. 314-18059/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94438 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– El Govern declararà l’emergència cinegètica a les 
zones afectades a l’Anoia i a la Catalunya Central pels 
danys de les darreres setmanes de la fauna salvatge?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014

Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Sergi  
Vilamala i Bastarras, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a posar fi als danys 
provocats per fauna salvatge a la Catalunya 
Central
Tram. 314-18060/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures emprendrà el Govern per aturar els 
danys de la fauna salvatge a l’Anoia i a la Catalunya 
Central per part de senglars, cabirols i cérvols?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014

Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Sergi  
Vilamala i Bastarras, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre els danys provocats per 
fauna salvatge a la Catalunya Central
Tram. 314-18061/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Sergi Vilamala i Bastarras, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural ha fet una valoració dels 
danys de la fauna salvatge de les darreres setmanes a 
la comarca de l’Anoia i a la Catalunya Central?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2014

Òscar Ordeig i Molist, Jordi Terrades i Santacreu, Sergi  
Vilamala i Bastarras, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pràctica del «botellón» al polígon 
industrial del Pla d’en Boet, de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 314-18062/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Llano,  
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En aquest any 2014, la ciutat de Mataró està patint la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla 
d’en Boet que és on es concentren els diferents locals 
d’oci nocturn. Aquest fet provoca diverses situacions 
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de risc tan des del punt de vista de salut, seguretat i de 
convivència. Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari:

– Són coneixedors els Mossos d’Esquadra d’aquesta 
situació?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions policials per a evitar la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial 
del Pla d’en Boet, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18063/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94442 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Llano,  
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En aquest any 2014, la ciutat de Mataró està patint la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla 
d’en Boet que és on es concentren els diferents locals 
d’oci nocturn. Aquest fet provoca diverses situacions 
de risc tan des del punt de vista de salut, seguretat i de 
convivència. Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari:

– Ha realitzat o està realitzant el Cos de Mossos d’Es-
quadra alguna actuació o operació policial en relació a 
aquest fet? En cas afirmatiu, s’està fent conjuntament 
amb la Policial Local de Mataró?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dels Mossos d’Esqua-
dra a Mataró (Maresme) el 2014
Tram. 314-18064/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94443 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Llano,  
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En aquest any 2014, la ciutat de Mataró està patint la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla 
d’en Boet que és on es concentren els diferents locals 
d’oci nocturn. Aquest fet provoca diverses situacions 
de risc tan des del punt de vista de salut, seguretat i de 
convivència. Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari:

– Quin és el nombre d’actuacions i/o operacions que 
ha realitzat el Cos de Mossos d’Esquadra durant l’any 
2014 a Mataró? En quines dates? Quins han estat els 
resultats d’aquestes actuacions?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un pla específic per a 
eradicar la pràctica del «botellón» a Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-18065/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Llano,  
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En aquest any 2014, la ciutat de Mataró està patint la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla 
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d’en Boet que és on es concentren els diferents locals 
d’oci nocturn. Aquest fet provoca diverses situacions 
de risc tan des del punt de vista de salut, seguretat i de 
convivència. Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari:

– Ha elaborat el Govern algun pla específic per eradi-
car aquesta problemàtica a la ciutat de Mataró? En cas 
afirmatiu, s’ha fet conjuntament amb l’Ajuntament de 
Mataró? Quin ha estat aquest Pla? Quan el van elabo-
rar? Quins resultats ha donat?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats de les actuacions amb 
relació a la pràctica del «botellón» a Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-18066/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Llano,  
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En aquest any 2014, la ciutat de Mataró està patint la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla 
d’en Boet que és on es concentren els diferents locals 
d’oci nocturn. Aquest fet provoca diverses situacions 
de risc tan des del punt de vista de salut, seguretat i de 
convivència. Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari:

– Quina valoració fa el Govern dels resultats que 
s’han obtingut fins al moment sobre les actuacions 
que s’han portat a terme a la ciutat de Mataró en rela-
ció amb la pràctica del «botellón»?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a evitar la 
pràctica del «botellón» a Mataró (Maresme)
Tram. 314-18067/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Llano,  
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En aquest any 2014, la ciutat de Mataró està patint la 
pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla 
d’en Boet que és on es concentren els diferents locals 
d’oci nocturn. Aquest fet provoca diverses situacions 
de risc tan des del punt de vista de salut, seguretat i de 
convivència. Interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari:

– Quines actuacions té previst el Govern desenvolupar 
en un futur en relació a aquest fet?

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2014

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la incorporació de 
l’adhesió a l’arbitratge de consum en els 
contractes de la Generalitat
Tram. 314-18068/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94450 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Es garanteix que en tots els contractes de la Gene-
ralitat de Catalunya i dels seus organismes públics i 
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empreses incorporin l’adhesió a l’arbitratge de con-
sum com a condició d’execució en l’adjudicació dels 
esmentats contractes?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a promoure que els 
ens que gestionen serveis públics en règim 
de concessió incloguin en els plecs de con-
dicions l’obligació que en els contractes s’in-
corpori l’adhesió a l’arbitratge de consum
Tram. 314-18069/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions s’ha dut a terme en els anys 2013 
i 2014 per promoure que les empreses o entitats que 
gestionen serveis públics, serveis d’interès general o 
serveis universals en règim de concessió incloguin en 
els plecs de condicions l’obligació que en els contrac-
tes amb persones consumidores es prevegi l’adhesió a 
l’arbitratge de consum?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ens que gestionen serveis públics 
que no inclouen en llurs contractes l’adhesió 
a l’arbitratge de consum
Tram. 314-18070/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En quins serveis públics, serveis d’interès general 
o serveis universals la Generalitat ha detectat que les 
empreses gestores majoritàriament no inclouen en els 
seus contractes amb persones consumidores l’adhesió 
a l’arbitratge de consum?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de centres re-
sidencials, públics i concertats, per a gent 
gran
Tram. 314-18071/10

Formulació
Rafael López i Rueda, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat, Sergio García Pérez, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– Quantes places de centres residencials, públics i con-
certats, per a gent gran hi ha a Catalunya? Desglossar 
per municipis i tipologia.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Rafael López i Rueda Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C-16 a Ter-
rassa
Tram. 314-18072/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al peatge de l’autopista C-16 al seu pas per 
Terrassa, interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari:

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2010 
i 2011?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2010 i 2011?

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per alta ocupació durant els anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per baixes emissions durant els anys 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C-32 a Vi-
lassar
Tram. 314-18073/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94724 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al peatge de l’autopista C-32 al seu pas per 
Vilassar, interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari:

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2010 
i 2011?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2010 i 2011?

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per alta ocupació durant els anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per baixes emissions durant els anys 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C-32 a Arenys 
de Mar
Tram. 314-18074/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al peatge de l’autopista C-32 al seu pas per 
Arenys de Mar, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari:

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2010 
i 2011?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2010 i 2011?

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per alta ocupació durant els anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per baixes emissions durant els anys 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C-32 a Santa 
Susanna
Tram. 314-18075/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al peatge de l’autopista C-32 al seu pas per 
Santa Susanna, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari:

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2010 
i 2011?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2010 i 2011?

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per alta ocupació durant els anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per baixes emissions durant els anys 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC



10 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 448

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C-33 a Mollet 
del Vallès
Tram. 314-18076/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al peatge de l’autopista C-33 al seu pas per 
Mollet, interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari:

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2010 
i 2011?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2010 i 2011?

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per alta ocupació durant els anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per baixes emissions durant els anys 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge dels túnels de Vallvidrera de 
l’autopista C-16
Tram. 314-18077/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al peatge de l’autopista C-16 Túnels de Vall-
vidrera, interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari:

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2010 
i 2011?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2010 i 2011?

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per alta ocupació durant els anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per baixes emissions durant els anys 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C-16 a Man-
resa
Tram. 314-18078/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al peatge de l’autopista C-16 al seu pas per 
Manresa, interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari:

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2010 
i 2011?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2010 i 2011?

– Quin va ser el nombre d’usuaris total dels anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
dels anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per alta ocupació durant els anys 2012 
i 2013?

– Quin va ser el nombre de vehicles lleugers usuaris 
amb bonificació per baixes emissions durant els anys 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C-32 entre Sit-
ges i el Vendrell
Tram. 314-18079/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al peatge de l’autopista C-32 en el seu tram 
entre Sitges i El Vendrell, interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari:

– Quin va ser el nombre d’usuaris totals durant els 
anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre d’usuaris que es van benefi-
ciar del descompte per alta ocupació dels vehicles du-
rant els anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre d’usuaris que es van benefi-
ciar del descompte per vehicle de baixa emissió durant 
2012 i durant 2013?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el peatge de l’autopista C-32 entre 
Castelldefels i Sitges
Tram. 314-18080/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En relació al peatge de l’autopista C-32 en el seu tram 
entre Castelldefels i Sitges, interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quin va ser el nombre d’usuaris totals durant els 
anys 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre d’usuaris que es van benefi-
ciar del descompte per recurrència durant els anys 
2010 i 2011?

– Quin va ser el nombre d’usuaris que es van benefi-
ciar del descompte per recurrència durant 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre d’usuaris que es van benefi-
ciar del descompte per alta ocupació dels vehicles du-
rant 2012 i 2013?

– Quin va ser el nombre d’usuaris que es van benefici-
ar del descompte per vehicle de baixa emissió durant 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de receptes d’ansiolítics 
prescrites del 2007 ençà
Tram. 314-18081/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de receptes d’ansiolítics dis-
pensats des del 2007 a Catalunya? Desglossat any per 
any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de receptes d’antidepres-
sius prescrites del 2007 ençà
Tram. 314-18082/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de receptes d’antidepressius 
dispensats des del 2007 a Catalunya? Desglossat any 
per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a la dispensació 
d’ansiolítics del 2007 ençà
Tram. 314-18083/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost, any a any, per la dispen-
sació d’ansiolítics a Catalunya des de 2007? Desglos-
sat any per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a la dispensació 
d’antidepressius del 2007 ençà
Tram. 314-18084/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost, any a any, per la dispen-
sació d’antidepressius a Catalunya des de 2007? Des-
glossat any per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de trastorns ali-
mentaris del 2007 ençà
Tram. 314-18085/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre de casos diag-
nosticats com a trastorns alimentaris a Catalunya des 
de 2007? Desglossat any per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per al programa de pre-
venció de l’embaràs no desitjat del 2007 ençà
Tram. 314-18086/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el pressupost que la Generalitat de Catalu-
nya destina al programa de prevenció de l’embaràs no 
desitjat des de 2007? Desglossat any per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs finançades per la xarxa sanità-
ria pública del 2007 ençà
Tram. 314-18087/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94738 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs a la xarxa sanitària pública de Catalunya 
des de 2007? Desglossat any per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs finançades per la xarxa sanità-
ria privada del 2007 ençà
Tram. 314-18088/10

Formulació

Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs a la xarxa sanitària privada de Catalunya 
des de 2007? Desglossat any per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el barem d’edats de les interrupcions 
voluntàries de l’embaràs del 2007 ençà
Tram. 314-18089/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94740 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el barem d’edats en que es produeixen les 
interrupcions voluntàries de l’embaràs a Catalunya des 
de 2007? Desglossat any per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la freqüència d’interrupcions voluntà-
ries de l’embaràs en la xarxa sanitària públi-
ca del 2007 ençà
Tram. 314-18090/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94741 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la freqüència d’interrupcions voluntà-
ries de l’embaràs a la xarxa sanitària pública de Cata-
lunya des de 2007? Desglossat any per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la freqüència d’interrupcions voluntà-
ries de l’embaràs en la xarxa sanitària priva-
da del 2007 ençà
Tram. 314-18091/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 94742 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la freqüència d’interrupcions voluntà-
ries de l’embaràs a la xarxa sanitària privada de Cata-
lunya des de 2007? Desglossat any per any.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de la implantació del pro-
grama de l’euro per recepta
Tram. 314-18092/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94743 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins han estat els costos totals de la implantació 
del Programa de l’euro per recepta?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de la suspensió del progra-
ma de l’euro per recepta
Tram. 314-18093/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94744 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins han estat els costos totals de la retirada del 
Programa de l’euro per recepta?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població que practi-
ca una activitat física saludable en el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-18094/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94745 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant 
el primer semestre de 2014, es considera que practi-
ca el que sanitàriament es considera un nivell salu-
dable d’activitat física? Dades desglossades per edat 
i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població fumadora 
en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18095/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:
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– Quin percentatge de població a Catalunya, durant 
el primer semestre de 2014, es fumadora? Dades des-
glossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població que fa un 
consum d’alcohol considerat de risc en el 
primer semestre del 2014
Tram. 314-18096/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, es consumidora de risc d’al-
cohol? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població que té un 
consum alimentari equilibrat en el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-18097/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el  
primer semestre de 2014, es considera que practica 
el que sanitàriament es considera un consum alimen-
tari equilibrat? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població que fa 
pràctiques de salut preventives en el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-18098/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, te pràctiques preventives tals 
mesurar-se periòdicament la pressió arterial i els ni-
vells de colesterol? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 

sobre el percentatge de població que fa una 

valoració positiva del seu estat de salut en el 

primer semestre del 2014

Tram. 314-18099/10

Formulació

Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, fa una valoració positiva del 
seu estat de salut en general? Dades desglossades per 
edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 

sobre el percentatge de població amb excés 

de pes o obesitat en el primer semestre del 

2014

Tram. 314-18100/10

Formulació

Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, es considera que te excés de 
pes, sobrepès o obesitat? Dades desglossades per edat 
i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població amb pro-
blemes de dolor en el primer semestre del 
2014
Tram. 314-18101/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, presenta problemes de dolor 
o malestar? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població amb pro-
blemes d’ansietat o depressió en el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-18102/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
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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 població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, presenta problemes d’ansie-
tat i/o depressió? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població amb pro-
blemes per a caminar en el primer semestre 
del 2014
Tram. 314-18103/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, presenta problemes al cami-
nar? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població amb malal-
ties cròniques en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18104/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant 
el primer semestre de 2014, presenta alguna malaltia 
crònica? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població amb risc 
de patir trastorns mentals en el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-18105/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant 
el primer semestre de 2014, ha tingut risc de patir un 
trastorn mental? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població amb dis-
capacitats en el primer semestre del 2014
Tram. 314-18106/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, pateix alguna discapacitat? 
Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població que ha tin-
gut cobertura sanitària en el primer semes-
tre del 2014
Tram. 314-18107/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94758 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, disposa de cobertura sanità-
ria? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població que ha vi-
sitat un centre sanitari en el primer semestre 
del 2014
Tram. 314-18108/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, visita un professional o un 
centre sanitari almenys una vegada durant el darrer 
semestre? Dades desglossades per edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de població que ha 
pres medicaments en el primer semestre del 
2014
Tram. 314-18109/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94760 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin percentatge de població a Catalunya, durant el 
primer semestre de 2014, ha consumit algun medica-
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ment en els darrers sis mesos? Dades desglossades per 
edat i sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de satisfacció amb els 
serveis sanitaris en el primer semestre del 
2014
Tram. 314-18110/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94761 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins han estat, durant el primer semestre de 2014, 
els percentatges de satisfacció amb l’ús dels serveis 
sanitaris a Catalunya? Dades desglossades per edat i 
sexe.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció de pacients de centres pri-
vats derivats a la xarxa pública
Tram. 314-18111/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el posicionament del Govern de la Genera-
litat de Catalunya davant la possibilitat d’atendre pa-
cients derivats de centres privats a la xarxa pública de 
centres sanitaris?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients derivats de cen-
tres privats atesos a la xarxa pública des-
glossat per sexe
Tram. 314-18112/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin nombre de pacients derivats de centres privats 
han estat atesos a la xarxa sanitària pública de Catalu-
nya des de 2010? Desglossat per sexe.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de pacients derivats 
de centres privats atesos a la xarxa pública 
desglossat per edat
Tram. 314-18113/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94764 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin nombre de pacients derivats de centres privats 
han estat atesos a la xarxa sanitària pública de Catalu-
nya des de 2010? Desglossat per edat.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez

Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de pacients derivats 
de centres privats atesos a la xarxa pública 
desglossat per centre d’origen
Tram. 314-18114/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94765 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin nombre de pacients derivats de centres privats 
han estat atesos a la xarxa sanitària pública de Catalu-

nya des de 2010? Desglossat per centre sanitari privat 
d’origen.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de pacients derivats 
de centres privats atesos a la xarxa pública 
desglossat per centre de destinació
Tram. 314-18115/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin nombre de pacients derivats de centres privats 
han estat atesos a la xarxa sanitària pública de Catalu-
nya des de 2010? Desglossat centre sanitari públic de 
destinació.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de pacients derivats 
de centres privats atesos a la xarxa pública 
desglossat per patologia
Tram. 314-18116/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94767 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 



10 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 448

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 76

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 nombre de pacients derivats de centres privats 
han estat atesos a la xarxa sanitària pública de Cata-
lunya des de 2010? Desglossat per tipus de patologia.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
sexe
Tram. 314-18117/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94768 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins ingressos ha suposat per la xarxa sanitària pú-
blica de Catalunya, des de 2010, l’atenció de pacients 
derivats des de centres privats? Dades en termes abso-
luts (euros) i relatius (percentatge sobre els ingressos 
de l’any), desglossades per sexe.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
edat
Tram. 314-18118/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94769 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins ingressos ha suposat per la xarxa sanitària pú-
blica de Catalunya, des de 2010, l’atenció de pacients 
derivats des de centres privats? Dades en termes abso-
luts (euros) i relatius (percentatge sobre els ingressos 
de l’any), desglossades per edat.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
centre d’origen
Tram. 314-18119/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94770 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:
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– Quins ingressos ha suposat per la xarxa sanitària pú-
blica de Catalunya, des de 2010, l’atenció de pacients 
derivats des de centres privats? Dades en termes ab-
soluts (euros) i relatius (percentatge sobre els ingres-
sos de l’any), desglossades per centre sanitari privat 
d’origen.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
centre de destinació
Tram. 314-18120/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94771 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins ingressos ha suposat per la xarxa sanitària pú-
blica de Catalunya, des de 2010, l’atenció de pacients 
derivats des de centres privats? Dades en termes ab-
soluts (euros) i relatius (percentatge sobre els ingres-
sos de l’any), desglossades per centre sanitari públic 
de destinació.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per a la xarxa sanitària 
pública provinents de l’atenció de pacients 
derivats de centres privats desglossats per 
patologia
Tram. 314-18121/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94772 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins ingressos ha suposat per la xarxa sanitària pú-
blica de Catalunya, des de 2010, l’atenció de pacients 
derivats des de centres privats? Dades en termes abso-
luts (euros) i relatius (percentatge sobre els ingressos 
de l’any), desglossades per patologia.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis legislatius previstos en ma-
tèria sanitària
Tram. 314-18122/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 94773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– És cert que el Govern de la Generalitat de Catalunya 
vol aprofitar la Llei d’Acompanyament dels Pressupos-
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tos de 2015 per incloure canvis legislatius en matèria 
sanitària?

– En cas afirmatiu, quina és la naturalesa d’aquests 
canvis?

– En cas afirmatiu, quins són els objectius d’aquests 
canvis?

– En cas afirmatiu, s’ha requerit la opinió prèvia del 
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya?

– En cas afirmatiu, quina ha estat la opinió del Consell 
de Treball Econòmic i Social de Catalunya al respecte 
d’aquests possibles canvis?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord amb el Ministeri de Foment per 
a desbloquejar la construcció de l’autovia 
A-27 entre Tarragona i Montblanc
Tram. 314-18123/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El conseller de Territori i Sostenibilitat va anunciar a 
principis de setembre un principi d’acord amb el Mi-
nisteri de Foment per desbloquejar la construcció de la 
carretera A-27 entre Tarragona i Montblanc.

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

– Quin és el contingut d’aquest principi d’acord? En 
quina fase es troba?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions de la ministra de Fo-
ment amb relació a l’acord per a desbloque-
jar la construcció de l’autovia A-27 entre Tar-
ragona i Montblanc
Tram. 314-18124/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Són certes les informacions aparegudes a la premsa 
de Tarragona aquest mes de novembre segons les quals 
la Ministra de Foment desmenteix al Conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre un principi d’acord amb el 
Ministeri de Foment per desbloquejar la construcció 
de la carretera A-27 entre Tarragona i Montblanc?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un acord amb el Ministe-
ri de Foment per a reprendre la construcció 
de l’autovia A-27 entre Valls i Montblanc
Tram. 314-18125/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– Existeix un acord entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Ministeri de Foment sobre la represa 
de la construcció de la carretera A-27 en el tram vari-
ant de Valls i Montblanc i sobre el seu finançament?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord amb el Ministeri de Foment 
per a desbloquejar la construcció de l’auto-
via A-27 entre Tarragona i Montblanc amb la 
participació d’un agent privat
Tram. 314-18126/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Conseller de Territori i Sostenibilitat va anunciar a 
principis de setembre un principi d’acord amb el Mi-
nisteri de Foment per desbloquejar la construcció de la 
carretera A-27 entre Tarragona i Montblanc.

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

– Aquest acord contempla la participació d’un agent 
privat, i de ser així, en quins termes?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació de la concessió de l’explo-
tació de l’autopista AP-2 entre Montblanc i 
Lleida per a la construcció del túnel de Lilla 
a l’autovia A-27
Tram. 314-18127/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– És cert que el Conseller de Territori i Sostenibili-
tat ha plantejat al Ministeri de Foment l’ampliació dels 
terminis de la concessió per l’explotació de la AP-2 en 
el tram Montblanc - Lleida en el marc d’un acord per 
la construcció i finançament del túnel de Lilla del tram 
variant de Valls i Montblanc de la A-27?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’autovia A-27 des de 
Montblanc fins a la demarcació de Lleida
Tram. 314-18128/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Núria Segú Fer-
ré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la continuïtat de la A-27 des de Montblanc fins 
la demarcació de Lleida?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de l’abocador de resi-
dus de Santa Maria de Palautordera (Vallès 
Orien tal)
Tram. 314-18129/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la previsió de tancament de l’abocador de 
residus ubicat al municipi de Santa Maria de Palautor-
dera, al Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum net de residus de l’aboca-
dor de Santa Maria de Palautordera (Vallès 
Orien tal)
Tram. 314-18130/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el volum net de residus dipositats a l’aboca-
dor de Santa Maria de Palautordera, al Vallès Orien-
tal, des de la seva entrada en funcionament?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les cotes de l’abocador de residus de 
Santa Maria de Palautordera (Vallès Orien-
tal)
Tram. 314-18131/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines són les cotes actuals de l’abocador de residus 
ubicat al municipi de Santa Maria de Palautordera, al 
Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de lloguer so-
cial de la plaça de la Torre del Cogoll, de Ma-
taró (Maresme), ocupats per joves
Tram. 314-18132/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

L’any 2009 es va inaugurar un bloc de 91 pisos d’habi-
tatge de lloguer social per a joves de menys de 35 anys. 
Aquest edifici està situat a la plaça de la Torre del Co-
goll, 1 de Mataró.

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

– Dels 91 pisos que existeixen en aquest bloc, quants 
estan ocupats per joves a qui se’ls hi va adjudicar for-
malment l’habitatge? Si no estan tots adjudicats i ocu-
pats pel col·lectiu a qui anaven dirigits, què està fent el 
Govern per adjudicar-los?

Palau del Parlament, 26 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 habitatges de lloguer social de la 
plaça de la Torre del Cogoll, de Mataró (Ma-
resme), ocupats il·legalment
Tram. 314-18133/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 inaugurar un bloc de 91 pisos d’habi-
tatge de lloguer social per a joves de menys de 35 anys. 
Aquest edifici està situat a la plaça de la Torre del Co-
goll, 1 de Mataró.

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

– Són conscients des del Govern que hi ha alguns ha-
bitatges que estan ocupats il·legalment? Si la respos-
ta és afirmativa, des de quan ho coneixen? Qui els 
hi ha fet arribar la informació? Quina actuació estan 
realitzant per resoldre aquesta situació? Estan treba-
llant amb l’Ajuntament de Mataró per aquesta solució? 
Han analitzat la situació de les persones que ocupen 
il·legalment els habitatges? Quines decisions han pres 
al respecte?

Palau del Parlament, 26 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 sol·licitants d’habitatge públic a 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-18134/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 inaugurar un bloc de 91 pisos d’habi-
tatge de lloguer social per a joves de menys de 35 anys. 
Aquest edifici està situat a la plaça de la Torre del Co-
goll, 1 de Mataró.

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

– Té el Govern el llistat de persones sol·licitants d’ha-
bitatge públic a Mataró i al Maresme? Si la resposta és 
positiva, quina és aquesta xifra? Quina és la demanda 
per municipi?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de lloguer so-
cial al Maresme que es poden adjudicar
Tram. 314-18135/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 inaugurar un bloc de 91 pisos d’habi-
tatge de lloguer social per a joves de menys de 35 anys. 
Aquest edifici està situat a la plaça de la Torre del Co-
goll, 1 de Mataró.

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

– Quants habitatges públics de lloguer social buits hi 
ha a disposició al Maresme per poder adjudicar? Quin 
instrument utilitzen per adjudicar-los a persones o fa-
mílies necessitades? Quants habitatges han adjudicat 
durant l’any 2014? Quantes famílies han estat bene-
ficiades?

Palau del Parlament, 26 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 sol·licituds de beques de menja-
dor presentades per famílies en situació de 
vulnerabilitat social el curs 2013-2014 a l’Alt 
Camp
Tram. 314-18136/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes sol·licituds de beques menjador en el curs 
2013-14 a la comarca de l’Alt Camp provenien de fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social? Quantes 
d’aquestes sol·licituds han estat ateses al 50%? Quan-
tes d’aquestes sol·licituds han estat ateses al 100%? Es 
demana la informació per municipis.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

La diputada Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista, ha formulat la matei-
xa pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 en cadascuna de les comarques. Tot seguit es 
reprodueix la llista de preguntes amb el número de tra-
mitació i de registre corresponents (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.12.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 a l’Alt Empordà (tram. 314-18137/10, reg. 94833)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 a l’Alt Penedès (tram. 314-18138/10, reg. 
94834)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 a l’Alt Urgell (tram. 314-18139/10, reg. 94835)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 a l’Alta Ribagorça (tram. 314-18140/10, reg. 
94836)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 a l’Anoia (tram. 314-18141/10, reg. 94837)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 al Bages (tram. 314-18142/10, reg. 94838)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Baix Camp (tram. 314-18143/10, reg. 94839)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Baix Ebre (tram. 314-18144/10, reg. 94840)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Baix Empordà (tram. 314-18145/10, reg. 94841)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 al Baix Llobregat (tram. 314-18146/10, reg. 
94842)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Baix Penedès (tram. 314-18147/10, reg. 94843)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Barcelonès (tram. 314-18148/10, reg. 94844)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de beques de menjador presentades 
per famílies en situació de vulnerabilitat social el 
curs 2013-2014 al Berguedà (tram. 314-18149/10, reg. 
94845)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 a la Cerdanya (tram. 314-18150/10, reg. 94846)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 a la Conca de Barberà (tram. 314-18151/10, reg. 
94847)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Garraf (tram. 314-18152/10, reg. 94848)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 a les Garrigues (tram. 314-18153/10, reg. 
94849)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 a la Garrotxa (tram. 314-18154/10, reg. 94850)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Gironès (tram. 314-18155/10, reg. 94851)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Maresme (tram. 314-18156/10, reg. 94852)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de beques de menjador presentades 
per famílies en situació de vulnerabilitat social el 
curs 2013-2014 al Montsià (tram. 314-18157/10, reg. 
94853)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 a la Noguera (tram. 314-18158/10, reg. 94854)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 a Osona (tram. 314-18159/10, reg. 94855)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 al Pallars Jussà (tram. 314-18160/10, reg. 
94856)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Pallars Sobirà (tram. 314-18161/10, reg. 94857)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 al Pla de l’Estany (tram. 314-18162/10, reg. 
94858)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Pla d’Urgell (tram. 314-18163/10, reg. 94859)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Priorat (tram. 314-18164/10, reg. 94860)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 a la Ribera d’Ebre (tram. 314-18165/10, reg. 
94861)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Ripollès (tram. 314-18166/10, reg. 94862)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 a la Segarra (tram. 314-18167/10, reg. 94863)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Segrià (tram. 314-18168/10, reg. 94864)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 a la Selva (tram. 314-18169/10, reg. 94865)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Solsonès (tram. 314-18170/10, reg. 94866)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Tarragonès (tram. 314-18171/10, reg. 94867)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 al Vallès Oriental (tram. 314-18172/10, reg. 
94868)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 al Vallès Occidental (tram. 314-18173/10, reg. 
94869)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 a la Terra Alta (tram. 314-18174/10, reg. 
94870)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social el curs 2013-
2014 a l’Urgell (tram. 314-18175/10, reg. 94871)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de beques de menjador presentades per 
famílies en situació de vulnerabilitat social el curs 
2013-2014 a Aran (tram. 314-18176/10, reg. 94872)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beques de menjador sol-

licitades i adjudicades el curs 2013-2014 a 
l’Alt Camp
Tram. 314-18177/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de beques menjador sol·licitades i 
adjudicades en el curs 2013-2014 a la comarca de l’Alt 
Camp? Quantes d’aquestes sol·licituds han estat ateses 
al 50%? Quantes d’aquestes sol·licituds han estat ate-
ses al 100%? Es demana la informació per municipis, 
i diferenciant educació infantil, primària i secundària.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

La diputada Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista, ha formulat la matei-
xa pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 en cadascuna de les comarques. 
Tot seguit es reprodueix la llista de preguntes amb el 
número de tramitació i de registre corresponents (ad-
missió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.12.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 a l’Alt Empordà (tram. 314-
18178/10, reg. 94874)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 a l’Alt Penedès (tram. 314-
18179/10, reg. 94875)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adju-
dicades el curs 2013-2014 a l’Alt Urgell (tram. 314-
18180/10, reg. 94876)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
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cades el curs 2013-2014 a l’Alta Ribagorça (tram. 314-
18181/10, reg. 94877)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 a l’Anoia (tram. 314-18182/10, 
reg. 94878)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Bages (tram. 314-18183/10, 
reg. 94879)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adju-
dicades el curs 2013-2014 al Baix Camp (tram. 314-
18184/10, reg. 94880)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adju-
dicades el curs 2013-2014 al Baix Ebre (tram. 314-
18185/10, reg. 94881)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Baix Empordà (tram. 314-
18186/10, reg. 94882)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Baix Llobregat (tram. 314-
18187/10, reg. 94883)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Baix Penedès (tram. 314-
18188/10, reg. 94884)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adju-
dicades el curs 2013-2014 al Barcelonès (tram. 314-
18189/10, reg. 94885)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de beques de menjador sol·licitades i ad-
judicades el curs 2013-2014 al Berguedà (tram. 314-
18190/10, reg. 94886)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adju-
dicades el curs 2013-2014 a la Cerdanya (tram. 314-
18191/10, reg. 94887)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 a la Conca de Barberà (tram. 
314-18192/10, reg. 94888)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Garraf (tram. 314-18193/10, 
reg. 94889)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-

cades el curs 2013-2014 a les Garrigues (tram. 314-
18194/10, reg. 94890)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adju-
dicades el curs 2013-2014 a la Garrotxa (tram. 314-
18195/10, reg. 94891)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 al Gironès (tram. 314-18196/10, 
reg. 94892)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 al Maresme (tram. 314-18197/10, 
reg. 94893)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 al Montsià (tram. 314-18198/10, 
reg. 94894)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adju-
dicades el curs 2013-2014 a la Noguera (tram. 314-
18199/10, reg. 94895)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 a Osona (tram. 314-18200/10, 
reg. 94896)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Pallars Jussà (tram. 314-
18201/10, reg. 94897)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Pallars Sobirà (tram. 314-
18202/10, reg. 94898)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Pla de l’Estany (tram. 314-
18203/10, reg. 94899)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Pla d’Urgell (tram. 314-
18204/10, reg. 94900)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 al Priorat (tram. 314-18205/10, 
reg. 94901)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 al Ripollès (tram. 314-18206/10, 
reg. 94902)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
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des el curs 2013-2014 a la Segarra (tram. 314-18207/10, 
reg. 94903)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Segrià (tram. 314-18208/10, 
reg. 94904)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 a la Ribera d’Ebre (tram. 314-
18209/10, reg. 94905)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 a la Selva (tram. 314-18210/10, 
reg. 94906)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 al Solsonès (tram. 314-18211/10, 
reg. 94907)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Tarragonès (tram. 314-
18212/10, reg. 94908)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 a la Terra Alta (tram. 314-
18213/10, reg. 94909)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 a l’Urgell (tram. 314-18214/10, 
reg. 94910)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 a Aran (tram. 314-18215/10, 
reg. 94911)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudica-
des el curs 2013-2014 al Vallès Occidental (tram. 314-
18216/10, reg. 94912)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades i adjudi-
cades el curs 2013-2014 al Vallès Oriental (tram. 314-
18217/10, reg. 94913)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beques de menjador sol-

licitades el curs 2014-2015 a l’Alt Camp
Tram. 314-18218/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 94914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de beques menjador sol·licitades 
en el curs 2014-2015 a la comarca de l’Alt Camp? Es 
demana la informació per municipis, i diferenciant 
educació infantil, primària i secundària.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2014

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

La diputada Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista, ha formulat la matei-
xa pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 en cadascuna de les comarques. Tot seguit 
es reprodueix la llista de preguntes amb el número de 
tramitació i de registre corresponents (admissió a trà-
mit: Mesa del Parlament, 02.12.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a l’Alt Empordà (tram. 314-18219/10, reg. 
94915)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a l’Alt Penedès (tram. 314-18220/10, reg. 
94916)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a l’Alt Urgell (tram. 314-18221/10, reg. 
94917)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a l’Alta Ribagorça (tram. 314-18222/10, reg. 
94918)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a l’Anoia (tram. 314-18223/10, reg. 94919)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Bages (tram. 314-18224/10, reg. 94920)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Baix Camp (tram. 314-18225/10, reg. 
94921)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Baix Ebre (tram. 314-18226/10, reg. 
94922)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Baix Empordà (tram. 314-18227/10, reg. 
94923)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Baix Llobregat (tram. 314-18228/10, reg. 
94924)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Baix Penedès (tram. 314-18229/10, reg. 
94925)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Barcelonès (tram. 314-18230/10, reg. 
94926)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Berguedà (tram. 314-18231/10, reg. 
94927)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a la Cerdanya (tram. 314-18232/10, reg. 
94928)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a la Conca de Barberà (tram. 314-18233/10, 
reg. 94929)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Garraf (tram. 314-18234/10, reg. 94930)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a les Garrigues (tram. 314-18235/10, reg. 
94931)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 

2014-2015 a la Garrotxa (tram. 314-18236/10, reg. 
94932)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Gironès (tram. 314-18237/10, reg. 94933)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Maresme (tram. 314-18238/10, reg. 
94934)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Montsià (tram. 314-18239/10, reg. 94935)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a la Noguera (tram. 314-18240/10, reg. 
94936)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a Osona (tram. 314-18241/10, reg. 94937)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Pallars Jussà (tram. 314-18242/10, reg. 
94938)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Pallars Sobirà (tram. 314-18243/10, reg. 
94939)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Pla de l’Estany (tram. 314-18244/10, reg. 
94940)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Pla d’Urgell (tram. 314-18245/10, reg. 
94941)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Priorat (tram. 314-18246/10, reg. 94942)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a la Ribera d’Ebre (tram. 314-18247/10, reg. 
94943)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Ripollès (tram. 314-18248/10, reg. 94944)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a la Segarra (tram. 314-18249/10, reg. 
94945)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Segrià (tram. 314-18250/10, reg. 94946)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a la Selva (tram. 314-18251/10, reg. 94947)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de beques de menjador sol·licitades el 
curs 2014-2015 al Solsonès (tram. 314-18252/10, reg. 
94948)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Tarragonès (tram. 314-18253/10, reg. 
94949)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a la Terra Alta (tram. 314-18254/10, reg. 
94950)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a l’Urgell (tram. 314-18255/10, reg. 94951)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 a Aran (tram. 314-18256/10, reg. 94952)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Vallès Occidental (tram. 314-18257/10, 
reg. 94953)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques de menjador sol·licitades el curs 
2014-2015 al Vallès Oriental (tram. 314-18258/10, reg. 
94954)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de les puntes de contami-
nació per partícules en suspensió de menys 
de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18259/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94958 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

Quines són les causes de puntes de contaminació pro-
duïdes per partícules PM10 al municipi de Granollers, 
al Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a reduir la contami-
nació per partícules en suspensió de menys 
de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18260/10

Formulació

Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94959 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines actuacions està duent a terme el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat per mitigar els episo-
dis puntuals de superació de partícules PM10 al muni-
cipi de Granollers, al Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un estudi de les causes 
de la contaminació per partícules en sus-
pensió de menys de deu micres a Granollers 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-18261/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– El Departament de Territori i Sostenibilitat ha en-
carregat algun estudi específic de per què es produ-
eixen puntes de contaminació per partícules PM10 a 
l’entorn de l’àrea territorial de la que la ciutat de Gra-
nollers és capital? A quines conclusions s’ha arribat 
dels causants d’aquests episodis?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures que s’haurien d’adop-
tar per a reduir les puntes de contaminació 
produïdes per partícules en suspensió de 
menys de deu micres a Granollers (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-18262/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines mesures creu el Govern que s’haurien 
d’adoptar per reduir les puntes de contaminació pro-
duïdes per partícules PM10 al municipi de Granollers, 
al Vallès Oriental?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció en data de l’1 de 
novembre de 2014
Tram. 314-18263/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perceben la renda mínima d’inser-
ció a Catalunya a 1 de novembre de 2014? Es demana 
la informació per expedients (titulars) i també quantes 
persones depenen de cada titular (beneficiaris).

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció, desglossat per 
comarques, en data de l’1 de novembre de 
2014
Tram. 314-18264/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perceben la renda mínima d’in-
serció a Catalunya, desglossat per comarques a 1 de 
novembre de 2014? Es demana la informació per expe-
dients (titulars) i també quantes persones depenen de 
cada titular (beneficiaris).

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció a Barcelona en 
data de l’1 de novembre de 2014
Tram. 314-18265/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perceben la renda mínima d’inser-
ció a la ciutat de Barcelona a 1 de novembre de 2014? 

Es demana la informació per expedients (titulars) i 
també quantes persones depenen de cada titular (be-
neficiaris).

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció, desglossat per 
demarcacions territorials, en data de l’1 de 
novembre de 2014
Tram. 314-18266/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes persones perceben la renda mínima d’inser-
ció a Catalunya, desglossat per demarcacions territo-
rials, a 1 de novembre de 2014? Es demana la informa-
ció per expedients (titulars) i també quantes persones 
depenen de cada titular (beneficiaris).

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import liquidat per al pagament de la 
renda mínima d’inserció del 2010 ençà
Tram. 314-18267/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat l’import total liquidat per al pagament 
de la renda mínima d’inserció els anys 2010, 2011, 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reforma de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 314-18268/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern a data d’avui de la dar-
rera reforma de la renda mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de renda 
mínima d’inserció pendents de resoldre al 
juliol i al desembre del 2013 i al juliol del 
2014
Tram. 314-18269/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció, quantes 
sol·licituds no resoltes hi havia a juliol 2013, desembre 
2013 i juliol 2014?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han sortit 
del programa de la renda mínima d’inserció 
el 2013
Tram. 314-18270/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció, quantes 
persones han sortit del programa i per quins motius 
durant el 2013? Es demana desglossat per comarques i 
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la informació per expedients (titulars) i també quantes 
persones depenen de cada titular (beneficiaris).

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació amb el Departament 
de Benestar Social i Família amb relació a la 
renda mínima d’inserció
Tram. 314-18271/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció, quina 
coordinació hi ha amb el Departament de Benestar i 
Família en els casos amb una problemàtica social afe-
gida? Es demana el màxim detall.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes amb empreses alienes 
per a prestar serveis relacionats amb la ren-
da mínima d’inserció el 2013
Tram. 314-18272/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Hi ha hagut algun contracte durant el 2013 a alguna 
empresa aliena per fer algun servei sobre la renda mí-
nima d’inserció? Per quin import i per a què fer?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denegacions de la renda mínima 
d’inserció arran de l’entrada en vigor del De-
cret 384/2011
Tram. 314-18273/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció, quin és 
el nombre d’expedients que han vist denegat l’accés a 
la renda mínima d’inserció, reduïda la seva percep-
ció econòmica o han estat expulsats del programa per 
l’aplicació dels nous criteris d’accés o manteniment de 
la RMI amb l’entrada en vigor del Decret 384/2011, 
de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 
3 de juliol, de la renda mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre i l’import de les denegaci-
ons i reduccions de la renda mínima d’inser-
ció en aplicació del Decret 384/2011
Tram. 314-18274/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció, quin és 
el nombre i l’import de les denegacions, reduccions de 
quantia econòmica i expulsions detallades per cadas-
cun dels criteris nous d’aplicació que preveu el Decret 
384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, 
a data d’avui?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre i l’import de les sol·licituds 
de la renda mínima d’inserció que han estat 
denegades per silenci administratiu en apli-
cació del Decret 384/2011
Tram. 314-18275/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció, quin és 
el nombre i l’import dels expedients que han vist de-
negat l’accés a la RMI per silenci administratiu, en 
aplicació al Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció, a data d’avui?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions de la Comis-
sió Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció el 2013 i el 2014
Tram. 314-18276/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes reunions de la Comissió Interdepartamen-
tal de la Renda Mínima d’Inserció hi ha hagut durant 
l’any 2013 i 2014? En quines dates concretes?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic que ha comportat 
el fet de pagar la renda mínima d’inserció a 
partir del primer dia del mes següent al de la 
data de reconeixement del dret
Tram. 314-18277/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció, l’abo-
nament de la prestació econòmica s’ha d’efectuar un 
cop acordada la concessió de la prestació, amb efectes 
a partir del primer dia del mes següent al de la data 
de resolució del reconeixement del dret a la prestació 
econòmica. Quin estalvi ha suposat l’any 2013 i pel 
primer semestre de l’any 2014? Es demana el màxim 
detall.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció que han estat denegades el 2013 i el 
primer semestre del 2014
Tram. 314-18278/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció, quants 
expedients han estat denegats l’any 2013 i pel primer 
semestre de l’any 2014? Quin és el termini mig entre la 
sol·licitud i la denegació?

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones incloses en el 
programa de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-18279/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 94982 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció, quan-
tes persones estaven incorporades al programa durant 
més de 60 mensualitats en la data de l’aprovació de 
la modificació de la normativa? Quantes han entrat en 
aquest perfil els anys 2013 i 2014? Quantes persones 
han estat expulsades/suspeses per haver superat sei-
xanta mensualitats? Es demana detallat per comarques 
i a data 1 de novembre de 2014.

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2014

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes i conferències or-
ganitzats per la Generalitat durant les legis-
latures novena i desena
Tram. 314-18280/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Des de que Artur Mas és president de la Generalitat, 
quants actes i conferències ha organitzat la Generali-
tat? Indicar el tipus d’acte, motivació del mateix, data 
de celebració i cost total desglossat per conceptes.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conferència del president de la Ge-
neralitat del 25 de novembre de 2014 a Bar-
celona
Tram. 314-18281/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin cost total ha tingut l’organització i celebració de 
la conferència del president de la Generalitat «Després 
del 9N: temps de decidir, temps de sumar»? Desglosar 
per conceptes.

– Quants assistents han participat en la conferència del 
president de la Generalitat pronunciada a Barcelona el 
passat 25 de novembre?

– Quins criteris ha seguit el Govern per a dur a terme 
la invitació a la conferència del president de la Gene-
ralitat?

– Quins càrrecs de la Generalitat (Govern, Parlament 
i institucions estatutàries) han assistit a la conferència 
del president pronunciada el 25 de novembre?

– Quin personal de la Generalitat ha participat en la 
organització i desenvolupament de la conferència del 
president? Indicar càrrec i funcions desenvolupades en 
l’acte de la conferència.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones diagnostica-
des amb la síndrome de San Filippo del 2010 
ençà
Tram. 314-18282/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– A quantes persones se’ls ha diagnosticat el Síndrome 
de San Filippo des de l’any 2010? Dades desglossades 
per sexe, edat i regió sanitària.

– Quin va ser el pressupost que la Generalitat de Cata-
lunya va destinar al diagnòstic i al tractament del Sín-
drome de San Filippo des de l’any 2010? Dades des-
glossades per edat i regió sanitària, diferenciant dades 
del diagnòstic i del tractament.

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la regulació dels centres formatius per 
als joves que no han acabat els estudis bà-
sics i sobre la col·laboració amb la Fundació 
El Llindar
Tram. 314-18283/10

Formulació
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 95237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, diputado 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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario:

– En quin estat de tramitació es troba la regulació dels 
centres formatius que ofereixen una segona oportuni-
tat als joves que no han finalitzat els estudis bàsics, 
ajudant a la seva reincorporació a l’ensenyament re-
glat?

– En quin estat de tramitació es troba la col·laboració 
iniciada pel Departament d’Ensenyament amb la Fun-
dació El Llindar per crear una nova modalitat formati-
va en centres de segona oportunitat, que ofereixen en-
senyament no reglat?

Palacio del Parlamento, 26 de noviembre de 2014

Carlos Carrizosa Torres
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats de l’estudi encarregat 
al Consell Superior d’Investigacions Cien-
tífiques sobre les causes de la contamina-
ció per partícules en suspensió de menys de 
deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-18284/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 95239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els resultats de l’estudi que el Govern ha 
encarregat al CSIC, sobre les causes d’episodis de con-
taminació per partícules PM10 que es produeixen a 
Granollers i el seus entorn territorial i que provoquen 
puntualment increments d’emissions permeses? S’han 
pogut determinar els focus?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancar la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-18285/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern té previst tancar la Comissaria de Distric-
te dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní d’Anoia 
traslladant els agents i la seva activitat a la Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Vilafranca del Penedès?

– Si la resposta és afirmativa, per quines raons?

– Considera el Govern que amb aquesta decisió es 
prestaria millor el servei dels Mossos d’Esquadra a 
Sant Sadurní d’Anoia?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi del tancament de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-18286/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern ha analitzat el tancament de la Comissa-
ria de Districte dels Mossos d’Esquadra de Sant Sa-
durní d’Anoia traslladant els agents i la seva activitat 
a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Vilafranca 
del Penedès?

– Si la resposta és afirmativa, per quines raons?

– Considera el Govern que amb aquesta decisió es 
prestaria millor el servei dels Mossos d’Esquadra a 
Sant Sadurní d’Anoia?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats de crèdit que han autoli-
quidat l’impost sobre els dipòsits
Tram. 314-18287/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quines entitats de crèdit han autoliquidat l’impost 
sobre els dipòsits de les entitats de crèdit?

2. Per quines quantitats s’ha produït aquesta autoliqui-
dació?

3. Quines entitats de crèdit han presentat avals enlloc 
de realitzar l’autoliquidació i per quines quantitats?

4. Quines entitats de crèdit han impugnat l’impost so-
bre els dipòsits de les entitats de crèdit de la Generali-
tat de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’instituts que no tenen el 
servei de menjador escolar
Tram. 314-18288/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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) Quants instituts de Catalunya no presten el servei de 
menjador escolar?

2) Quants d’aquests centres educatius no ofereixen el 
servei de menjador escolar degut a la implantació de la 
jornada intensiva?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’organitzacions no gover-
namentals de crear una xarxa per a atendre 
els alumnes d’educació secundària obliga-
tòria amb necessitats alimentàries
Tram. 314-18289/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 contestada 
amb resposta escrita.

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

1) Com valora el Govern el projecte de determinades 
ONGs del territori que té per objectiu teixir una xarxa 
per atendre l’alumnat de secundària amb necessitats 
alimentàries?

2) Com s’està desplegant i on aquests tipus de projectes?

3) Considera el Govern que és suficient?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beques de menjador 
destinades als alumnes d’educació secun-
dària obligatòria
Tram. 314-18290/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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) Quin nombre de beques menjador van destinades 
als i les alumnes d’ESO a Catalunya? Considera el Go-
vern aquest un percentatge adequat que dóna resposta 
a les necessitats de l’alumnat de secundària?

2) Com garanteix el Govern l’alimentació necessària 
als i les alumnes de secundària en situació d’exclusió 
social o risc d’exclusió social en aquells centres que no 
tenen servei de menjador escolar?

3) Quina és la coordinació actual entre els ajuntaments 
i els Departaments de Benestar Social i Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya en aquest respecte?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model holandès de gestió 
de fertilitzants i dejeccions ramaderes
Tram. 314-18291/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

Segons informa el Departament d’Agricultura un grup 
de tècnics encapçalats pel Director General d’Agri-
cultura i Ramaderia i per la Directora de l’institut Ca-
talà de l’Energia es van desplaçar a Holanda els dies  
4 i 5 de novembre per conèixer de primera mà la ges-
tió dels fertilitzants i les dejeccions ramaderes en el 
marc de la Directiva de Nitrats.

1. Quines conclusions han tret que puguin servir per 
millorar el model actual de tractament de les dejecci-
ons ramaderes a Catalunya?

2. Quins avenços en la separació de líquids, sòlids 
en les dejeccions ramaderes creuen que podrien apli-
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car-se a la problemàtica derivada del tancament de les 
plantes?

3. Quins aspectes de les polítiques governamentals ho-
landeses de les dejeccions ramaderes que s’apliquen 
a Holanda, essent tot el país zona vulnerable, serien 
aplicables a Catalunya?

4. Ateses les similituds tant per extensió com per la 
intensivitat de l’activitat ramadera entre Holanda i Ca-
talunya, pensa el Govern Català aplicar en la política 
de dejeccions ramaderes algunes de les mesures què 
aplica el Govern holandes relatives a l’establiment de 
límits a la producció animal?

5. Quan el Departament d’Agricultura parla de flexi-
bilitzar l’aplicació de la Directiva de Nitrats a nivell 
comunitari, aquesta flexibilització suposa una reduc-
ció de les exigències medi ambientals i/o dels controls 
d’abocaments?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes signats en-
tre l’Institut Català d’Energia i l’empresa 
Dribbling, SA el 2014
Tram. 314-18292/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quants contractes ha formalitzat l’Institut Català 
d’Energia amb l’empresa Dribbling, SA, en l’any 2014, 
indicant objecte del contracte, import, data de forma-
lització i procediment d’adjudicació?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes signats en-
tre l’Institut Català d’Energia i l’empresa 
Dribbling, SA el 2013
Tram. 314-18293/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

– Quants contractes ha formalitzat l’Institut Català 
d’Energia amb l’empresa Dribbling, SA, en l’any 2013, 
indicant objecte del contracte, import, data de forma-
lització i procediment d’adjudicació?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de convocar places de 
mossos d’esquadra el 2015
Tram. 314-18294/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95568 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

– El Govern realitzarà una convocatòria per incor-
porar nous agents al Cos dels Mossos d’Esquadra en 
l’exercici 2015? Quantes places es convocaran?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de convocar places de 
bombers el 2015
Tram. 314-18295/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95569 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern realitzarà una convocatòria per incor-
porar nous bombers al Cos de Bombers en l’exercici 
2015? Quantes places es convocaran?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de mossos d’es-
quadra convocades del 2012 ençà
Tram. 314-18296/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes places de Mossos d’Esquadra ha convocat 
el Govern en els exercicis 2012 a 2014?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de bombers con-
vocades del 2012 ençà
Tram. 314-18297/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes places de Bombers ha convocat el Govern 
en els exercicis 2012 a 2014?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la taxa de reposició del Cos de Mos-
sos d’Esquadra del 2012 ençà
Tram. 314-18298/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina era la taxa de reposició del Cos dels Mossos 
d’Esquadra en l’any 2012, 2013, 2014 i 2015, desglos-
sat per anys?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la taxa de reposició del Cos de Bom-
bers del 2012 ençà
Tram. 314-18299/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina era la taxa de reposició del Cos de Bombers 
en l’any 2012, 2013, 2014 i 2015, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 45/X, so-
bre els torns de servei i les armilles anti-
bales dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18300/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el grau de compliment de la Resolució 45/X 
del Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 754/X, 
sobre l’estat de les comissaries, les àrees  
de detinguts i altres dependències del Cos de  
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-18301/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el grau de compliment de la Resolució 
754/X del Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la data en què es faran efectius els vals de 
paisà dels mossos d’esquadra del 2012 ençà
Tram. 314-18302/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan es faran efectius els vals de paisà als agents 
dels Mossos d’Esquadra en els anys 2012, 2013 i 2014 
desglossat per anys?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què es faran efectives les 
dietes pendents de pagament dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-18303/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan es faran efectives les dietes pendents de cobrar 
dels agents dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de convocar un concurs 
general per al Cos de Mossos d’Esquadra 
per al 2014 i el 2015
Tram. 314-18304/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern preveu convocar Concurs General del 
Cos de Mossos d’Esquadra en els anys 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de convocar concursos per al 
Cos de Mossos d’Esquadra per al 2014 i el 2015
Tram. 314-18305/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern preveu convocar concursos del Cos de 
Mossos d’Esquadra en els anys 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tenir espais adequats 
per al dipòsit de substàncies estupefaents
Tram. 314-18306/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina previsió té el Govern per tenir espais adients 
pel dipòsit dels decomisos de substàncies estupe faents?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC



10 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 448

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de dotar el Cos de Mossos 
d’Esquadra de nous vehicles el 2014, el 2015 
i el 2016
Tram. 314-18307/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la previsió de dotar nous vehicles al Cos 
de Mossos d’Esquadra en els anys 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de dotar el Cos de Bombers 
de nous vehicles el 2014, el 2015 i el 2016
Tram. 314-18308/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95582 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la previsió de dotar nous vehicles al Cos de 
Bombers en els anys 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts diaris a l’Àrea 
Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia 
de Detinguts, al districte de les Corts de 
Barcelona, i la freqüència amb què es renten 
les mantes que fan servir
Tram. 314-18309/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 95583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de detinguts diaris en l’àrea de 
custòdia de detinguts de Les Corts de Barcelona?

– Cada quan temps es reten les mantes dels detinguts?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament del programa de cri-
bratge poblacional del càncer de còlon
Tram. 314-18310/10

Formulació

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 95633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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:
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A partir de la denúncia pública feta per l’entitat 
AECC-Catalunya contra el Càncer sobre el retard en 
el desplegament del programa de cribratge del càncer 
de colon, El senyor Josep Alfons Espinàs (coordinador 
de l’oficina del cribratge del càncer), va declarar als 
mitjans de comunicació «La cobertura de la prova ha 
augmentat, però no al ritme previst degut a la falta de 
recursos econòmics»

La població de risc a Catalunya, persones de 50 a 69 
anys, a les que s’adreça el programa és de 1,8 milions 
i la prova que es realitza és simple i barata i es calcula 
que la detecció precoç redueixen el nivell de mortali-
tat en un terç.

– Quin és el ritme temporal previst d’implantació de la 
prova a tot el territori?

– Considera el Departament que té suficients recursos 
econòmics per implementar la prova a tot el territori?

– Si no és així, té previst el Departament augmentar 
els recursos en els pressupostos del 2015?

– Ha calculat el Departament quantes morts costarà a 
la societat catalana no disposar dels recursos adequats 
per implementar la prova?

– Ha calculat el Departament quants recursos/costos 
es pot estalviar el Departament, a mig termini, si in-
crementa el diagnòstic precoç del càncer de colon?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les previsions amb relació als recursos hu-
mans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i sobre la producció i la progra-
mació dels mitjans de la Corporació per al 2015
Tram. 314-18311/10

Formulació
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 95657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.12.2014

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 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El proper mes de juliol es compliran dos anys dels 
acords del PAC que asseguraven que no s’obririen 
nous processos d’acomiadaments en aquests dos anys. 
Quines previsions tenen a partir del juliol de 2015 res-
pecte els Recursos Humans?

– Quin és el futur per a programes de producció inter-
na de Televisió de Catalunya com el Dinàmiks o el Ja 
t’ho faràs sobre els quals corren rumors de què corren 
el risc de ser externalitzats? Quines novetats hi haurà 
en l’àmbit de la producció interna?

– Quina és la proposta de reestructuració del Canal 
33 que sembla ser que suprimirà el concepte de «pro-
grama» per passar a ser diferents «càpsules» amb con-
tinguts culturals? Això comporta que programes com 
Ànima i l’històric Cinema 3 desapareguin?

– Com es prepara la programació de Nadal tan a TV3 
com a Catalunya Ràdio?

– Quina és l’estratègia de programació per a l’any 2015 
tant a la tele com a la ràdio? Quins programes nous es 
preparen per als propers trimestres? Quina estratègia 
es vol seguir per fer front a una possible nova davalla-
da d’audiència a l’estiu a la televisió?

– Com es farà front a la davallada d’audiència en les 
pel·lícules, segurament causades per una menor inver-
sió econòmica?

– Si la legislatura continués, com es prepara o com es 
preveu des de la Direcció Corporativa de la CCMA 
una possible entrada en vigor de les modificacions so-
bre la llei de la CCMA que es podrien produir en els 
propers mesos?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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	Tram. 311-01958/10
	Anunci
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les cotes de l’abocador de residus de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
	Tram. 311-01967/10
	Anunci
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	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a reduir la contaminació per partícules en suspensió de menys de deu micres a Granollers (Vallès Oriental)
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	Anunci
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	Tram. 311-01970/10
	Anunci
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	Anunci
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	Anunci
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	Anunci
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	Anunci
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	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de casos de violència secundària en les estadístiques de violència masclista
	Tram. 311-01979/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eficàcia i l’aplicació de les ordres d’allunyament sol·licitades per dones
	Tram. 311-01980/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació dels departaments d’Interior i de Justícia en la lluita contra la violència masclista
	Tram. 311-01981/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats de les polítiques de seguretat contra la violència masclista del 2011 ençà
	Tram. 311-01982/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió del concepte de violència masclista
	Tram. 311-01983/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos que destina a la lluita contra la violència masclista
	Tram. 311-01984/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de nitrats en l’aigua de consum domèstic
	Tram. 314-18046/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per aturar l’ús de la casa de colònies La Censada, de Santa Margarida de Montbui (Anoia), per les joventuts de Plataforma per Catalunya
	Tram. 314-18047/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats de les joventuts de Plataforma per Catalunya a la casa de colònies La Censada, de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
	Tram. 314-18048/10
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	Tram. 314-18049/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment amb relació a les activitats de les joventuts de Plataforma per Catalunya en la casa de colònies La Censada, de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
	Tram. 314-18050/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per haver permès l’ús de la casa de colònies La Censada, de Santa Margarida de Montbui (Anoia), per les joventuts de Plataforma per Catalunya
	Tram. 314-18051/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del cessament de la directora de l’Equip d’Atenció Primària de la Ràpita i Alcanar (Montsià)
	Tram. 314-18052/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges concedits abans de l’1 de gener de 2011
	Tram. 314-18053/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les informacions aparegudes amb relació a la possessió del 20% del capital del grup Ficosa
	Tram. 314-18054/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge del capital del grup Ficosa que correspon a la Generalitat
	Tram. 314-18055/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les condicions econòmiques dels crèdits de l’Institut Català de Finances al grup Ficosa
	Tram. 314-18057/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les compensacions per les destrosses provocades per fauna salvatge en les explotacions agràries de la Catalunya Central
	Tram. 314-18058/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració d’emergència cinegètica a les zones de la Catalunya Central afectades pels danys provocats per fauna salvatge
	Tram. 314-18059/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a posar fi als danys provocats per fauna salvatge a la Catalunya Central
	Tram. 314-18060/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre els danys provocats per fauna salvatge a la Catalunya Central
	Tram. 314-18061/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla d’en Boet, de Mataró (Maresme)
	Tram. 314-18062/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions policials per a evitar la pràctica del «botellón» al polígon industrial del Pla d’en Boet, de Mataró (Maresme)
	Tram. 314-18063/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra a Mataró (Maresme) el 2014
	Tram. 314-18064/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla específic per a eradicar la pràctica del «botellón» a Mataró (Maresme)
	Tram. 314-18065/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les actuacions amb relació a la pràctica del «botellón» a Mataró (Maresme)
	Tram. 314-18066/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a evitar la pràctica del «botellón» a Mataró (Maresme)
	Tram. 314-18067/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la incorporació de l’adhesió a l’arbitratge de consum en els contractes de la Generalitat
	Tram. 314-18068/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a promoure que els ens que gestionen serveis públics en règim de concessió incloguin en els plecs de condicions l’obligació que en els contractes s’incorpori l’adhesió a l’arbitratge de co
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de centres residencials, públics i concertats, per a gent gran
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el peatge de l’autopista C-16 a Terrassa
	Tram. 314-18072/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el peatge de l’autopista C-32 a Vilassar
	Tram. 314-18073/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el peatge de l’autopista C-32 a Arenys de Mar
	Tram. 314-18074/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el peatge de l’autopista C-32 a Santa Susanna
	Tram. 314-18075/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el peatge de l’autopista C-33 a Mollet del Vallès
	Tram. 314-18076/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el peatge dels túnels de Vallvidrera de l’autopista C-16
	Tram. 314-18077/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el peatge de l’autopista C-16 a Manresa
	Tram. 314-18078/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el peatge de l’autopista C-32 entre Sitges i el Vendrell
	Tram. 314-18079/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el peatge de l’autopista C-32 entre Castelldefels i Sitges
	Tram. 314-18080/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de receptes d’ansiolítics prescrites del 2007 ençà
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a la dispensació d’ansiolítics del 2007 ençà
	Tram. 314-18083/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a la dispensació d’antidepressius del 2007 ençà
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs finançades per la xarxa sanitària pública del 2007 ençà
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de població que té un consum alimentari equilibrat en el primer semestre del 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de població que fa pràctiques de salut preventives en el primer semestre del 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de població que fa una valoració positiva del seu estat de salut en el primer semestre del 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de població amb excés de pes o obesitat en el primer semestre del 2014
	Tram. 314-18100/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de població amb problemes de dolor en el primer semestre del 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de població amb problemes per a caminar en el primer semestre del 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de població amb malalties cròniques en el primer semestre del 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de població amb discapacitats en el primer semestre del 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de satisfacció amb els serveis sanitaris en el primer semestre del 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció de pacients de centres privats derivats a la xarxa pública
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	Tram. 314-18112/10
	Formulació
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	Tram. 314-18113/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per centre de destinació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients derivats de centres privats atesos a la xarxa pública desglossat per patologia
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per sexe
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per edat
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per centre d’origen
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per centre de destinació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per a la xarxa sanitària pública provinents de l’atenció de pacients derivats de centres privats desglossats per patologia
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	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis legislatius previstos en matèria sanitària
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb el Ministeri de Foment per a desbloquejar la construcció de l’autovia A-27 entre Tarragona i Montblanc
	Tram. 314-18123/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de la ministra de Foment amb relació a l’acord per a desbloquejar la construcció de l’autovia A-27 entre Tarragona i Montblanc
	Tram. 314-18124/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un acord amb el Ministeri de Foment per a reprendre la construcció de l’autovia A-27 entre Valls i Montblanc
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