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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments de fons destinats a l’atenció de per-
sones dependents
Tram. 310-00420/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la venda de la participació de BTG Pactual en l’em-
presa que gestiona els peatges dels túnels de Vallvidrera i 
del Cadí
Tram. 310-00421/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acabament de les obres de l’autovia A-27
Tram. 310-00422/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la indústria a les comarques centrals
Tram. 310-00423/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el finançament de les escoles bressol
Tram. 310-00424/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els sous dels alts càrrecs i els càrrecs directius de la 
Generalitat
Tram. 310-00425/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació als centres peniten cia ris i les polítiques de 
reinserció
Tram. 310-00426/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a promoure l’acció exterior
Tram. 310-00427/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions amb relació a les ventades
Tram. 310-00428/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el contingut de l’acord amb relació al peatge de l’au-
topista C-16
Tram. 310-00429/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el centre recreatiu turístic BCN World
Tram. 310-00430/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 310-00431/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la seva compareixença en la 
Comissió d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les 
Pràctiques de Corrupció Política i el seu coneixement sobre 
les pràctiques de corrupció política quan era conseller en 
cap del Govern
Tram. 317-00246/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’aplicació selectiva del tercer grau 
penitenciari i sobre el balanç de les privatitzacions de ser-
veis fetes pel Govern els darrers quatre anys
Tram. 317-00247/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la conveniència de fer canvis 
en el full de ruta plantejat en la seva conferència del 25 de 
novembre
Tram. 317-00248/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la transparència i el bon govern 
amb relació a l’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobre-
gat
Tram. 317-00249/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria d’eleccions abans 
de finals d’any i l’aprovació dels pressupostos de la Genera-
litat per al 2015
Tram. 317-00250/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el balanç de l’acció de Govern amb 
relació als objectius fixats per al 2014
Tram. 317-00251/10
Substanciació p. 12
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la conveniència d’una convocatòria 
d’eleccions anticipades i les prioritats del Govern
Tram. 317-00252/10
Substanciació p. 12

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost de l’Institut Català de la Salut per al 2014
Tram. 314-12765/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
davallada del nombre de passatgers a l’aeroport de Girona - 
Costa Brava
Tram. 314-15679/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges tutelats a Deltebre (Baix Ebre)
Tram. 314-16144/10
Resposta del Govern p. 13

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 a Gavà (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16148/10
Resposta del Govern p. 13

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 a Viladecans (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16149/10
Resposta del Govern p. 14

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 a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16150/10
Resposta del Govern p. 14

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 a Begues (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16151/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que han sol·licitat plaça en llars re-
sidència o centres residencials per a persones amb disca-
pacitat a Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16152/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones de Gavà que són usuàries de llars resi-
dència o centres residencials per a persones amb discapa-
citat fora del Baix Llobregat
Tram. 314-16153/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones de Viladecans que són usuàries de 
llars residència o centres residencials per a persones amb 
discapacitat fora del Baix Llobregat
Tram. 314-16154/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones de Castelldefels que són usuàries de 

llars residència o centres residencials per a persones amb 
discapacitat fora del Baix Llobregat
Tram. 314-16155/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones de Gavà que són usuàries de llars resi-
dència o centres residencials per a persones amb discapa-
citat fora del Baix Llobregat
Tram. 314-16156/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones de Sant Climent de Llobregat que són 
usuàries de llars residència o centres residencials per a per-
sones amb discapacitat fora del Baix Llobregat
Tram. 314-16157/10
Resposta del Govern p. 15

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de línies educatives en diversos municipis
Tram. 314-16164/10 i 314-16172/10 a 314-16378/10
Resposta comjunta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la constitució del grup de treball interdepartamen-
tal per a indagar els presumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16381/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions del grup de treball interdepartamental 
per a indagar els presumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16382/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament del grup de treball interdepartamental per a 
indagar els presumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16383/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els assistents a les reunions del grup de treball interdepar-
tamental per a indagar els presumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16384/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
documentació i la informació sistematitzades pel grup de 
treball interdepartamental per a indagar els presumptes ca-
sos d’espionatge
Tram. 314-16385/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions fetes amb relació a la informació obtinguda 
pel grup de treball interdepartamental per a indagar els pre-
sumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16386/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions fetes arran de les reunions del grup de treball inter-
departamental per a indagar els presumptes casos d’espi-
onatge
Tram. 314-16387/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dissolució del grup de treball interdepartamental per a inda-
gar els presumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16388/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a considerar que el grup de treball interdeparta-
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mental per a indagar els presumptes casos d’espionatge ha 
arribat fins al final
Tram. 314-16389/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes de la Diada del 2014
Tram. 314-16390/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del cartell de la Diada
Tram. 314-16391/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes del Tricentenari
Tram. 314-16392/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la raó del canvi de dia dels actes de celebració de la Diada
Tram. 314-16393/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost afegit del canvi de data dels actes de celebració de la 
Diada
Tram. 314-16394/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost dels violoncel·listes que van actuar l’11 de setembre 
de 2014
Tram. 314-16395/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’acte institucional a la Llotja de Mar del 10 de setem-
bre de 2014
Tram. 314-16396/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les actuacions de la Nit Blanca del 10 de setembre 
de 2014
Tram. 314-16397/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la videoprojecció de la senyera al Palau de la Gene-
ralitat del 5 a l’11 de setembre de 2014
Tram. 314-16398/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’acte de presentació del quadre d’Antoni Estruch del 
6 de setembre de 2014
Tram. 314-16399/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del concert commemoratiu Veus de Catalunya del 6 de 
setembre de 2014
Tram. 314-16400/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la inauguració de l’exposició Nonument del 8 de se-
tembre de 2014
Tram. 314-16401/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la recreació històrica de la Guerra de Successió del 
12 de setembre de 2014
Tram. 314-16402/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del concert d’homenatge als defensors de Barcelona 
del 12 de setembre de 2014
Tram. 314-16403/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la presentació a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobre-
gat) de la Ruta 1714 del 14 setembre de 2014
Tram. 314-16404/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’acte institucional de commemoració de la capitu-
lació del castell de Cardona (Bages) del 21 de setembre de 
2014
Tram. 314-16405/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes de la Diada a Girona del 9 de setembre de 
2014
Tram. 314-16406/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes de la Diada a Lleida (Segrià) del 10 de setem-
bre de 2014
Tram. 314-16407/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la conferència de Pere Ma yor i Penadés a les Terres 
de l’Ebre del 10 de setembre de 2014
Tram. 314-16408/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes de la Diada a les Terres de l’Ebre del 10 de 
setembre de 2014
Tram. 314-16409/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’actuació musical de la Diada a les Terres de l’Ebre 
del 10 de setembre de 2014
Tram. 314-16410/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’acte institucional a Madrid del 15 de setembre de 
2014
Tram. 314-16411/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes de celebració de la Diada a París
Tram. 314-16412/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la conferència del conseller d’Empresa i Ocupació i 
de David Martínez-Fiol a París
Tram. 314-16413/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del còctel de celebració de la Diada a París
Tram. 314-16414/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes de celebració de la Diada a Washington DC 
del 9 de setembre de 2014
Tram. 314-16415/10
Resposta del Govern p. 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del servei d’àpats i de la música en directe a Washing-
ton DC del 9 de setembre de 2014
Tram. 314-16416/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes de celebració de la Diada a Berlín del 12 de 
setembre de 2014
Tram. 314-16417/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la ponència d’Agustí Alcoberro a Berlín del 12 de se-
tembre de 2014
Tram. 314-16418/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del concert de la clavecinista Maria Busqué a Berlín del 
12 de setembre de 2014
Tram. 314-16419/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
recursos posats a disposició dels municipis per a la celebra-
ció de la Diada
Tram. 314-16420/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del web del Tricentenari
Tram. 314-16421/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa encarregada de l’edició i el manteniment del web 
del Tricentenari
Tram. 314-16422/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encarregat del seguiment dels comptes de la Diada a les 
xarxes socials
Tram. 314-16423/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del seguiment dels comptes de la Diada a les xarxes 
socials
Tram. 314-16424/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats, els agents, les organitzacions i els municipis col-
laboradors dels actes de la Diada
Tram. 314-16425/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes de la Diada a Tarragona del 7 de setembre 
de 2014
Tram. 314-16426/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions en matèria de cooperació internacional amb relació 
a l’Ebola
Tram. 314-16474/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
iniciatives de cooperació internacional en què participa amb 
relació a l’Ebola
Tram. 314-16475/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions de cooperació internacional en què intervenen enti-
tats catalanes
Tram. 314-16476/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-204
Tram. 314-16486/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C-44
Tram. 314-16487/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
C-241d
Tram. 314-16488/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-224
Tram. 314-16489/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C-242
Tram. 314-16490/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C-37
Tram. 314-16491/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C-14
Tram. 314-16492/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C-31B
Tram. 314-16493/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera C-32
Tram. 314-16494/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TP-2013
Tram. 314-16495/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TP-2124
Tram. 314-16496/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TV-3001
Tram. 314-16497/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-232
Tram. 314-16498/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-322
Tram. 314-16499/10
Resposta del Govern p. 27



23 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 466

SUMARI 5

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TP-2002
Tram. 314-16500/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-233
Tram. 314-16501/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-702
Tram. 314-16502/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TV-7041
Tram. 314-16503/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TV-7004
Tram. 314-16504/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-240
Tram. 314-16505/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-310
Tram. 314-16506/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-713
Tram. 314-16507/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera  
TP-2311
Tram. 314-16508/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-714
Tram. 314-16509/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó de l’endarreriment del pagament de les expropiacions 
de les finques per on passa la carretera C-51 entre Albinya-
na i Valls
Tram. 314-16510/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes amb relació a les inun dacions a la línia de 
l’AVE
Tram. 314-16512/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la llicència única esportiva arran de la modifi-
cació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
Tram. 314-16521/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració de l’aplicació de la llicència única esportiva ar-
ran de la modificació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de 
l’esport
Tram. 314-16522/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions que la Inspecció de Treball i de la Seguretat So-
cial ha fet als clubs esportius i federacions esportives
Tram. 314-16523/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
modificacions normatives que impulsarà perquè les perso-
nes que col·laboren amb les entitats esportives no estiguin 
incloses en el règim comú de la seguretat social
Tram. 314-16524/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de cooperació internacional amb relació a 
l’Ebola
Tram. 314-16540/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis de la concessió d’ajuts als ramaders per al tracta-
ment dels purins
Tram. 314-16548/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a pagar els ajuts pendents a cooperati-
ves, entitats i productors agraris
Tram. 314-16549/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans comarcals de muntanya del període 2009-2012
Tram. 314-16559/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació dels nous plans comarcals de muntanya
Tram. 314-16560/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
neteja de les rieres de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-16578/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de neteja en què es troben les rieres de Vacarisses 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-16579/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb l’Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental) 
per a la neteja de les rieres
Tram. 314-16580/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a la neteja de les rieres de Vacaris-
ses (Vallès Occidental)
Tram. 314-16581/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la reserva de places d’aparcament per a per-
sones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació de 
tren de Vacarisses-Torreblanca
Tram. 314-16582/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la manca de places d’aparcament reservades per 
a persones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’esta-
ció de tren de Vacarisses-Torreblanca
Tram. 314-16583/10
Resposta del Govern p. 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos destinats a la seguretat de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16584/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’àmbit d’actuació de cadascuna de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra i sobre el nombre d’agents que hi estan 
destinats
Tram. 314-16585/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents destinats a cadascuna de les comissaries 
dels Mossos d’Esquadra del 2012 ençà
Tram. 314-16586/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat previstes en el servei de porta de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16587/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació dels agents de porta de les comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra amb armilles interiors
Tram. 314-16588/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat previstes per a reforçar el servei de 
porta de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16589/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
matriculació universitària
Tram. 314-16595/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-16656/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició de l’Ajuntament de Vacarisses per a la construcció 
d’una passarel·la per a vianants per a travessar la carretera 
C-58 a l’altura de la urbanització Can Serra
Tram. 314-16660/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició de l’Ajuntament de Vacarisses per a la construcció 
d’un pas de via nants per a travessar la carretera C-58 i la ri-
era del Palà al punt quilomètric 35,5
Tram. 314-16661/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta del Departament d’Economia i Coneixement al 
Govern de l’Estat amb relació a la conversió de les carreres 
universitàries
Tram. 314-16672/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
models europeus i internacionals en què es basa per a pro-
posar carreres universitàries de tres cursos
Tram. 314-16673/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’assignació pressupostària per a les universi-
tats en el període 2000-2014
Tram. 314-16674/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de beques universitàries del Ministe-
ri d’Educació i Cièn cia en el període 2000-2014
Tram. 314-16677/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis que s’ha venut la Generalitat
Tram. 314-16679/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos obtinguts per la Generalitat per la venda d’im-
mobles
Tram. 314-16680/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lloguer d’edificis venuts per la Generalitat
Tram. 314-16681/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu de sortida i l’import ingressat en la venda d’immobles 
de la Generalitat
Tram. 314-16682/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis que ocupa la Generalitat en règim de lloguer
Tram. 314-16684/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import comptabilitzat per ingressos atípics fins al 30 de se-
tembre de 2014
Tram. 314-16685/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manifestació feixista del 12 d’octubre a Barcelona
Tram. 314-16704/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a incrementar la protecció dels infants i adoles-
cents a les xarxes socials
Tram. 314-16754/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
identificació i la retenció de dinou persones en un aparca-
ment públic de l’autopista AP-7 el 12 d’octubre de 2014
Tram. 314-16999/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que van estar retingudes dinou persones en un apar-
cament públic de l’autopista AP-7 el 12 d’octubre de 2014
Tram. 314-17000/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons que justifiquen la identificació i la retenció de dinou 
persones en un aparcament públic de l’autopista AP-7 el 12 
d’octubre de 2014
Tram. 314-17001/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol activat pel Departament d’Interior per a possibles 
casos d’Ebola
Tram. 314-17267/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació per l’acolliment de 
menors tutelats per la Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-17613/10
Resposta del Govern p. 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació per l’acolliment de menors tutelats 
per la Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-17618/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa total de la prestació per l’acolliment de menors tu-
telats per la Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-17624/10
Resposta del Govern p. 43

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments de fons destinats a l’atenció de per-
sones dependents
Tram. 310-00420/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la venda de la participació de BTG Pactual en l’em-
presa que gestiona els peatges dels túnels de Vallvidrera i 
del Cadí
Tram. 310-00421/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acabament de les obres de l’autovia A-27
Tram. 310-00422/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la indústria a les comarques centrals
Tram. 310-00423/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el finançament de les escoles bressol
Tram. 310-00424/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els sous dels alts càrrecs i els càrrecs directius de la 
Generalitat
Tram. 310-00425/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació als centres penitencia ris i les polítiques de 
reinserció
Tram. 310-00426/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a promoure l’acció exterior
Tram. 310-00427/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions amb relació a les ventades
Tram. 310-00428/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el contingut de l’acord amb relació al peatge de l’au-
topista C-16
Tram. 310-00429/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el centre recreatiu turístic BCN World
Tram. 310-00430/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 310-00431/10
Anunci p. 47

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00246/10
Anunci p. 47

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social 
Tram. 317-00247/10
Anunci p. 47

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00248/10
Anunci p. 48

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00249/10
Anunci p. 48

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00250/10
Anunci p. 48

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00251/10
Anunci p. 48

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00252/10
Anunci p. 49

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte BCN World
Tram. 311-01985/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el concurs de les llicències de joc amb relació al 
projecte BCN World
Tram. 311-01986/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pla director urbanístic del projecte BCN World
Tram. 311-01987/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el possible perjudici per al patrimoni i les finances 
de la Generalitat del fet que els actius i els rendiments de Ta-
basa i Túnels del Cadí tinguin un valor més elevat el 2014 que 
quan es va fer la concessió
Tram. 311-01996/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el fet que els actius i els rendiments de Tabasa i 
Túnels del Cadí tinguin un valor més elevat el 2014 que quan 
es va fer la concessió
Tram. 311-01997/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del 
Cadí el 2014
Tram. 311-01998/10
Anunci p. 50
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del 
Cadí el 2012
Tram. 311-01999/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius pels quals va acceptar una oferta 
infe rior a la inicialment calcu lada per a adjudicar l’explotació 
dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 311-02000/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a adjudicar l’explotació dels túnels 
de Vallvidrera i del Cadí a Túnels Barcelona Cadí pel cànon 
inicial que es va fixar
Tram. 311-02001/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el preu de la venda al fons d’inversió Ardian de la 
participació de BTG Pactual a Túnels Barcelona Cadí
Tram. 311-02002/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la venda al fons d’inversió Ardian de la participació 
de BTG Pactual a Túnels Barcelona Cadí
Tram. 311-02003/10
Anunci p. 52

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la creació del servei d’atenció integral establert per la 
Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bi-
sexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homo-
fòbia, la bifòbia i la transfòbia
Tram. 314-18416/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la conferència del president de la Generalitat del 26 
de novembre de 2014
Tram. 314-18417/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de la conferència del president de la Generali-
tat del 26 de novembre de 2014
Tram. 314-18418/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
públic destinatari de la conferència del president de la Ge-
neralitat del 26 de novembre de 2014
Tram. 314-18419/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a canviar el lloc de celebració de la conferència 
del president de la Generalitat del 26 de novembre de 2014
Tram. 314-18420/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació relativa als serveis de rehabilitació i logopèdia 
adjudicats a l’Hospital Universitari Sagrat Cor i a l’Hospital 
Sant Rafael, de Barcelona
Tram. 314-18421/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions fetes per la Direcció General d’Ordenació i 

Regulació Sanitàries amb relació als serveis de rehabilitació 
prestats per l’Hospital Universitari Sagrat Cor, de Barcelona
Tram. 314-18422/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització de batudes de caça i el control de la superpo-
blació de conills i senglars
Tram. 314-18423/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament de l’estació d’autobusos de Girona
Tram. 314-18424/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres del CEIP Perú, de Barcelona
Tram. 314-18425/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de construir un camp de futbol a Can Batlló, a Bar-
celona
Tram. 314-18426/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a la posada en funcionament del CAP La 
Bordeta, de Barcelona
Tram. 314-18427/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència de figures històriques femenines en el cicle de 
conferències «Els invisibles, intel·lectuals i polítics catalans 
recuperats de l’oblit» organitzat pel Museu d’Història de Ca-
talunya
Tram. 314-18428/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cicle de conferències «Els invisibles, intel·lectuals i polítics 
catalans recuperats de l’oblit» organitzat pel Museu d’His-
tòria de Catalunya
Tram. 314-18429/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera de corregir l’absència de figures històriques femeni-
nes en el cicle de conferències «Els invisibles, intel·lectuals i 
polítics catalans recuperats de l’oblit» organitzat pel Museu 
d’Història de Catalunya
Tram. 314-18430/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del fet que el cicle de conferències «Els invisibles, 
intel·lectuals i polítics catalans recuperats de l’oblit» organit-
zat pel Museu d’Història de Catalunya no inclogui cap figura 
històrica femenina
Tram. 314-18431/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana
Tram. 314-18432/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de joves inscrits al Sistema de Garantia Juvenil 
el 2014
Tram. 314-18433/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denúncia presentada pels treballadors de Panrico a l’Ofici-



23 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 466

SUMARI 9

na Antifrau de Catalunya contra el Departament d’Empresa 
i Ocupació
Tram. 314-18434/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tramitació de la sanció imposada a Panrico per la vulneració 
del dret de vaga
Tram. 314-18435/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos econòmics transferits pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya al Departament d’Ensenyament
Tram. 314-18436/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barce-
lona el 2013 i el 2014
Tram. 314-18437/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Tarrago-
na el 2013 i el 2014
Tram. 314-18438/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-18439/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Girona 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-18440/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reassignació de persones de plantilla del Centre de Segure-
tat i Salut Laboral el 2010
Tram. 314-18441/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de Catalunya durant els exercicis 2011, 2012, 2013 i 
2014
Tram. 314-18442/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
configuració i les reunions del Consorci de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de Catalunya durant els exercicis 
2011, 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-18443/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius fixats pel Consorci de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de Catalunya en els plans d’inspecció sis-
temàtica per als exercicis 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-18444/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de Catalunya dedicat a assolir els objectius fixats du-
rant els exercicis 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-18445/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la reclamació de l’import de la prestació a aturats
Tram. 314-18446/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 el 8 de desembre de 2014
Tram. 314-18447/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 el 9 de desembre de 2014
Tram. 314-18448/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 el 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18449/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del programa Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18450/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de manteniment del programa Sèneca del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18451/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació del contracte del servei d’atenció i gestió de les tru-
cades d’urgència del telèfon 112 a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) i Reus (Baix Camp)
Tram. 314-18452/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
properes licitacions del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 314-18453/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la venda al fons d’inversió Ardian de la participació de BTG 
Pactual a Túnels Barcelona Cadí
Tram. 314-18454/10
Formulació p. 66

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les previsions amb relació als recursos hu-
mans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
sobre la producció i la programació dels mitjans de la Cor-
poració per al 2015
Tram. 325-00085/10
Formulació p. 66
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els impagaments de fons desti-
nats a l’atenció de persones dependents
Tram. 310-00420/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la venda de la participació de 
BTG Pactual en l’empresa que gestiona els 
peatges dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 310-00421/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’acabament de les obres de 
l’autovia A-27
Tram. 310-00422/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de la indústria a les 
comarques centrals
Tram. 310-00423/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el finançament de les escoles 
bressol
Tram. 310-00424/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els sous dels alts càrrecs i els 
càrrecs directius de la Generalitat
Tram. 310-00425/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació als centres peniten-
cia ris i les polítiques de reinserció
Tram. 310-00426/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a promoure 
l’acció exterior
Tram. 310-00427/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions amb relació a les 
ventades
Tram. 310-00428/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el contingut de l’acord amb rela-
ció al peatge de l’autopista C-16
Tram. 310-00429/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el centre recreatiu turístic BCN 
World
Tram. 310-00430/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’adjudicació d’Aigües Ter Llo-
bregat
Tram. 310-00431/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la seva com-
pareixença en la Comissió d’Investigació so-
bre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política i el seu coneixement 
sobre les pràctiques de corrupció política 
quan era conseller en cap del Govern
Tram. 317-00246/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’aplicació 
selectiva del tercer grau penitenciari i sobre 
el balanç de les privatitzacions de serveis 
fetes pel Govern els darrers quatre anys
Tram. 317-00247/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la conveni-
ència de fer canvis en el full de ruta plantejat 
en la seva conferència del 25 de novembre
Tram. 317-00248/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la transpa-
rència i el bon govern amb relació a l’adjudi-
cació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 317-00249/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la convo-
catòria d’eleccions abans de finals d’any i 
l’aprovació dels pressupostos de la Genera-
litat per al 2015
Tram. 317-00250/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
l’acció de Govern amb relació als objectius 
fixats per al 2014
Tram. 317-00251/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la conveni-
ència d’una convocatòria d’eleccions antici-
pades i les prioritats del Govern
Tram. 317-00252/10

Substanciació

Sessió 46, tinguda el 17.12.2014, DSPC-P 89.



23 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 466

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 13

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost de l’Institut Català de la 
Salut per al 2014
Tram. 314-12765/10

Resposta del Govern
Reg. 97718 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-12765/10 us 
annexo el pressupost inicial de despeses corrents de 
l’Institut Català de la salut per al 2014 desglossat per 
territoris.

Barcelona, 5 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 davallada del nombre de passat-
gers a l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 314-15679/10

Resposta del Govern
Reg. 97067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-15679/10 us 
informo del següent:

L’Aeroport de Girona juntament amb el de Barcelo-
na - El Prat, Reus i Sabadell formen part de la xarxa 
d’aeroports d’interès general, i per tant, estan exclosos 
de les competències de la Generalitat de Catalunya i, 
d’acord amb el marc legal vigent, són gestionats per 
l’empresa pública Enaire (antiga AENA).

El Govern de la Generalitat en aquest sentit, remarca 
les consideracions que va expressar al Plan de Infraes-
tructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI), 
on s’apuntava la necessitat de traspassar la titularitat 
de les infraestructures aeroportuàries per tal de ga-
rantir, conjuntament amb les institucions regionals en 

aquest cas gironines, un model de proximitat i més efi-
cient.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges tutelats a Del-
tebre (Baix Ebre)
Tram. 314-16144/10

Resposta del Govern
Reg. 97443 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16144/10 us 
informo que trobareu la informació sol·licitada a la res-
posta de la iniciativa 314-15003/10.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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 
a Gavà (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16148/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16148/10, 
314-16149/10, 314-16150/10, 314-16151/10, 314-
16152/10, 314-16153/10, 314-16154/10, 314-16155/10, 
314-16156/10 i 314-16157 us informo que la llista d’es-
pera de llars residències per a persones amb discapaci-
tat, residències de discapacitats intel·lectuals i residèn-
cies per a discapacitats físics és la següent: 
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Població Persones en llista d’espera

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

Pel que fa a quantes persones dels municipis de Gavà, 
Viladecans, Castelldefels, Begues i Sant Climent de 
Llobregat són actualment usuàries de llars residència 
o centres residencials per a persones amb discapacitat 
en establiments ubicats fora de la comarca del Baix 
Llobregat, podeu consultar la informació sol·licitada a 
la taula següent:

 

Persones per municipi

Comarca 
Establiment

Begues Castelldefels Gavà Sant Climent  
de Llobregat

Viladecans Total

Barcelonès 1 4 6   9 20
Maresme         1 1
Vallès Occidental   1       1
Anoia       1 1 2
Selva     1     1
Alt Penedès     1   1 2
Garraf   1 1   1 3
Bages         2 2

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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 
a Viladecans (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16149/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16148/10.

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 
a Castelldefels (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16150/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16148/10.

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 
a Begues (Baix Llobregat) el 2014
Tram. 314-16151/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16148/10.
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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 
a Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) 
el 2014
Tram. 314-16152/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16148/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones de Gavà que 
són usuàries de llars residència o centres 
residencials per a persones amb discapaci-
tat fora del Baix Llobregat
Tram. 314-16153/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16148/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones de Viladecans 
que són usuàries de llars residència o cen-
tres residencials per a persones amb disca-
pacitat fora del Baix Llobregat
Tram. 314-16154/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16148/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones de Castell-
defels que són usuàries de llars residència 
o centres residencials per a persones amb 
discapacitat fora del Baix Llobregat
Tram. 314-16155/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16148/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones de Gavà que 
són usuàries de llars residència o centres 
residencials per a persones amb discapaci-
tat fora del Baix Llobregat
Tram. 314-16156/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16148/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones de Sant Cli-
ment de Llobregat que són usuàries de llars 
residència o centres residencials per a per-
sones amb discapacitat fora del Baix Llo-
bregat
Tram. 314-16157/10

Resposta del Govern
Reg. 97444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16148/10.
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Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de línies educatives en 
diversos municipis
Tram. 314-16164/10 i 314-16172/10 a 314-16378/10

Resposta comjunta del Govern
Reg. 97744 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16164/10 i 
següents, us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament no ha suprimit cap lí-
nia completa a cap centre educatiu de Catalunya per 
al curs 2014-2015. Cal tenir present que han deixat de 
funcionar tres escoles i un institut al conjunt del país; 
l’escola Mirades de Torredembarra, l’escola Germans 
Amat de Terrassa, l’escola Rosa dels Vents de Barcelo-
na i l’institut Bosch i Gimpera de Barcelona.

Barcelona, 5 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-16164/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-16172/10, 314-16173/10, 314-16174/10, 314-
16175/10, 314-16176/10, 314-16177/10, 314-16178/10, 
314-16179/10, 314-16180/10, 314-16181/10, 314-
16182/10, 314-16183/10, 314-16184/10, 314-16185/10, 
314-16186/10, 314-16187/10, 314-16188/10, 314-
16189/10, 314-16190/10, 314-16191/10, 314-16192/10, 
314-16193/10, 314-16194/10, 314-16195/10, 314-
16196/10, 314-16197/10, 314-16198/10, 314-16199/10, 
314-16200/10, 314-16201/10, 314-16202/10, 314-
16203/10, 314-16204/10, 314-16205/10, 314-16206/10, 
314-16207/10, 314-16208/10, 314-16209/10, 314-
16210/10, 314-16211/10, 314-16212/10, 314-16213/10, 
314-16214/10, 314-16215/10, 314-16216/10, 314-
16217/10, 314-16218/10, 314-16219/10, 314-16220/10, 
314-16221/10, .314-16222/10, 314-16223/10, 314-
16224/10, 314-16225/10, 314-16226/10, 314-16227/10, 
314-16228/10, 314-16229/10, 314-16230/10, 314-
16231/10, 314-16232/10, 314-16233/10, 314-16234/10, 
314-16235/10, 314-16236/10, 314-16237/10, 314-
16238/10, 314-16239/10, 314-16240/10, 314-16241/10, 
314-16242/10, 314-16243/10, 314-16244/10, 314-
16245/10, 314-16246/10, 314-16247/10, 314-16248/10, 
314-16249/10, 314-16250/10, 314-16251/10, 314-
16252/10, 314-16253/10, 314-16254/10, 314-16255/10, 
314-16256/10, 314-16257/10, 314-16258/10, 314-
16259/10, 314-16260/10, 314-16261/10, 314-16262/10, 
314-16263/10, 314-16264/10, 314-16265/10, 314-
16266/10, 314-16267/10, 314-16268/10, 314-16269/10, 
314-16270/10, 314-16271/10, 314-16272/10, 314-

16273/10, 314-16274/10, 314-16275/10, 314-16276/10, 
314-16277/10, 314-16278/10, 314-16279/10, 314-
16280/10, 314-16281/10, 314-16282/10, 314-16283/10, 
314-16284/10, 314-16285/10, 314-16286/10, 314-
16287/10, 314-16288/10, 314-16289/10, 314-16290/10, 
314-16291/10, 314-16292/10, 314-16293/10, 314-
16294/10, 314-16295/10, 314-16296/10, 314-16297/10, 
314-16298/10, 314-16299/10, 314-16300/10, 314-
16301/10, 314-16302/10, 314-16303/10, 314-16304/10, 
314-16305/10, 314-16306/10, 314-16307/10, 314-
16308/10, 314-16309/10, 314-16310/10, 314-16311/10, 
314-16312/10, 314-16313/10, 314-16314/10, 314-
16315/10, 314-16316/10, 314-16317/10, 314-16318/10, 
314-16319/10, 314-16320/10, 314-16321/10, 314-
16322/10, 314-16323/10, 314-16324/10, 314-16325/10, 
314-16326/10, 314-16327/10, 314-16328/10, 314-
16329/10, 314-16330/10, 314-16331/10, 314-16332/10, 
314-16333/10, 314-16334/10, 314-16335/10, 314-
16336/10, 314-16337/10, 314-16338/10, 314-16339/10, 
314-16340/10, 314-16341/10, 314-16342/10, 314-
16343/10, 314-16344/10, 314-16345/10, 314-16346/10, 
314-16347/10, 314-16348/10, 314-16349/10, 314-
16350/10, 314-16351/10, 314-16352/10, 314-16353/10, 
314-16354/10, 314-16355/10, 314-16356/10, 314-
16357/10, 314-16358/10, 314-16359/10, 314-16360/10, 
314-16361/10, 314-16362/10, 314-16363/10, 314-
16364/10, 314-16365/10, 314-16366/10, 314-16367/10, 
314-16368/10, 314-16369/10, 314-16370/10, 314-
16371/10, 314-16372/10, 314-16373/10, 314-16374/10, 
314-16375/10, 314-16376/10, 314-16377/10 i 314-
16378/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la constitució del grup 
de treball interdepartamental per a indagar 
els presumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16381/10

Resposta del Govern
Reg. 97060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Núme-
ro de Tramitació: 314-16381/10 a 314-16389/10, amb-
dues incloses, us trameto, en document annex, la in-
formació facilitada per la Secretaria de Govern.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència



23 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 466

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

Annex

El Consell Executiu va acordar, el passat dial 9 de fe-
brer de 2013, constituir un grup de treball de caràc-
ter interdepartamental per indagar sobre els cassos de 
presumpte espionatge a Catalunya.

Una de les motivacions per a la creació d’aquest grup 
de treball era la de defensar el bon nom de les perso-
nes afectades, i al mateix temps, lluitar contra la mala 
imatge que es volia projectar, intencionadament, del 
conjunt del país i que no s’ajusta a la realitat.

Els principals objectius dels grup de treball són els se-
güents:

– Posar en comú i sistematitzar tota la informació 
disponible, inclosos aquells informes contractats per 
l’Administració pública que hi estiguin relacionats.

– Definir les actuacions operatives, judicials i políti-
ques que es puguin dur a terme.

– Emprendre, quan calgui, les actuacions legals i polí-
tiques oportunes.

Cada un dels departaments implicats ha dut a terme 
les actuacions pertinents en la línia dels objectius dels 
grup de treball en l’àmbit de les seves competències. 
Actuacions que s’han posat en comú i compartit entre 
els diferents departaments.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions del grup de 
treball interdepartamental per a indagar els 
presumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16382/10

Resposta del Govern
Reg. 97060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16381/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament del grup de treball 
interdepartamental per a indagar els pre-
sumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16383/10

Resposta del Govern
Reg. 97060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16381/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els assistents a les reunions del grup 
de treball interdepartamental per a indagar 
els presumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16384/10

Resposta del Govern
Reg. 97060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16381/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la documentació i la informació siste-
matitzades pel grup de treball interdeparta-
mental per a indagar els presumptes casos 
d’espionatge
Tram. 314-16385/10

Resposta del Govern
Reg. 97060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16381/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions fetes amb relació a 
la informació obtinguda pel grup de treball 
interdepartamental per a indagar els pre-
sumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16386/10

Resposta del Govern
Reg. 97060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16381/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions fetes arran de les reunions 
del grup de treball interdepartamental per a 
indagar els presumptes casos d’espionatge
Tram. 314-16387/10

Resposta del Govern
Reg. 97060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16381/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dissolució del grup de treball inter-
departamental per a indagar els presumptes 
casos d’espionatge
Tram. 314-16388/10

Resposta del Govern
Reg. 97060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16381/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els motius per a considerar que 
el grup de treball interdepartamental per a 
indagar els presumptes casos d’espionatge 
ha arribat fins al final
Tram. 314-16389/10

Resposta del Govern
Reg. 97060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16381/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes de la Diada del 2014
Tram. 314-16390/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-16390/10, 314-16391/10, 
314-16393/10 a 314-16420/10, ambdues incloses i 314-
16424/10 a 314-16426/10, ambdues incloses, us trame-
to, en document annex, la informació facilitada per la 
Secretaria General de la Presidència.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Els actes institucionals de la Diada d’enguany a Bar-
celona es varen celebrar durant els dies 10 i 11 de se-
tembre, organitzats per la Generalitat de Catalunya i el 
Parlament de Catalunya. La celebració d’aquests actes, 
tant el dia de la Diada com durant la vigília, estan re-
lacionats amb la commemoració, enguany, del Tricen-
tenari dels fets de 1714.

El cost d’aquests actes s’ha imputat a la partida pressu-
postària D/227008900/1210.

El canvi de data en la celebració dels actes no ocasionà 
cap cost afegit.

El cost del cartell de la Diada 2014 s’ha imputat a la 
partida pressupostària D/226000200/1210.

El cost de l’actuació dels violoncel·listes (la partici-
pació dels quals va ser desinteressada) l’11 de setem-
bre de 2014, de l’acte institucional celebrat a la Llotja 
de Mar el 10 de setembre de 2014, de les actuacions 
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de la Nit Blanca del 10 de setembre, de la videopro-
jecció de la senyera al Palau de la Generalitat del dia 
5 a l’11 de setembre de 2014, del concert commemo-
ratiu Veus de Catalunya celebrat el 6 de setembre, 
de la recreació historicista de la Guerra de Successió 
del dia 12 de setembre de 2014, i del concert d’ho-
menatge als defensors de Barcelona del 12 de setem-
bre de 2014 s’ha imputat a la partida pressupostària 
D/227008900/1210.

El cost de l’acte de presentació del quadre d’Antoni 
Estruch celebrat el dia 6 de setembre al Museu d’His-
tòria de Catalunya s’ha imputat a la partida pressupos-
tària D/226000300/4430.

El cost de l’exposició Nonument inaugurada el dia 8 
de setembre al MACBA forma part del pressupost del 
Consorci del MACBA.

El cost de la presentació Sant Boi, Ruta 1714, celebra-
da el dia 14 de setembre s’ha imputat a la partida pres-
supostària D/226000100/4430.

El cost de l’acte institucional de la commemoració de 
la capitulació del castell de Cardona, al Bages, del 21 
de setembre de 2014, s’ha imputat a la partida pressu-
postària D/227008900/1210/0000.

El cost dels actes de la Diada celebrats el dia 7 de 
setembre a Tarragona i el dia 9 de setembre a Gi-
rona, ha estat imputat a la partida pressupostària 
D/226000200/1210.

El cost dels actes de Lleida celebrats el dia 10 de se-
tembre de 2014 ha estat imputat a les partides pressu-
postàries D/226000200/1210 i D/226000100/1210.

La conferència de Pere Mayor i Penadés celebrada en 
el marc de la celebració dels actes de la Diada a les 
Terres de l’Ebre el dia 10 de setembre no va tenir cap 
cost.

El cost del actes institucionals de la Diada a les Terres 
de l’Ebre del dia 10 de setembre de 2014 s’ha imputat 
a la partida pressupostària D/203000100/1210. L’actu-
ació musical celebrada en el marc de la celebració de 
la Diada a les Terres de l’Ebre el passat 10 de setembre 
no va tenir cap cost per la Generalitat de Catalunya.

El cost de l’acte institucional celebrat a Madrid el dia 
15 de setembre en el marc dels actes de celebració 
de la Diada s’ha imputat a la partida pressupostària 
D/226003800/1210.

Les diferents despeses dels actes de celebració de la 
Diada a París, Washington DC i Berlín s’han imputat 
a la partida pressupostària D/226001900/2310.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
de la Presidència, va posar a disposició dels municipis 
catalans la imatge gràfica del cartell de la Diada per 
tal que poguessin adaptar-lo a les seves realitats i em-
prar-lo com a imatge gràfica dels actes de la Diada de 
caràcter local.

El seguiment de les xarxes socials dels comptes de la 
Diada no ha generat cap cost extra.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del cartell de la Diada
Tram. 314-16391/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes del Tricentenari
Tram. 314-16392/10

Resposta del Govern
Reg. 97062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 conjunta a les preguntes escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-16392/10 i 314-16421/10 a 314-
16423/10, ambdues incloses, us trameto, en document 
annex, la informació facilitada per la Secretaria Gene-
ral de la Presidència.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Presidència, Departament al qual està adscrit el Co-
missariat del Tricentenari, és qui ha pilotat la comme-
moració. En aquest sentit, el pressupost previst és de 3 
milions d’euros.

El cost del web del Tricentenari s’ha imputat a la par-
tida pressupostària D/228000100/1210.

L’edició de la web del Tricentenari ha anat a càrrec 
de l’Oficina Tècnica del Tricentenari. El desenvolupa-
ment tecnològic i manteniment tècnic d’aquesta web 
ha anat a càrrec del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació.

L’Oficina Tècnica del Tricentenari, en coordinació 
amb la Direcció General de Comunicació, ha gestio-
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nat els comptes específics del Tricentenari durant la 
Diada.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó del canvi de dia dels actes de 
celebració de la Diada
Tram. 314-16393/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost afegit del canvi de data dels 
actes de celebració de la Diada
Tram. 314-16394/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels violoncel·listes que van 
actuar l’11 de setembre de 2014
Tram. 314-16395/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’acte institucional a la Llotja 
de Mar del 10 de setembre de 2014
Tram. 314-16396/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les actuacions de la Nit 
Blanca del 10 de setembre de 2014
Tram. 314-16397/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la videoprojecció de la se-
nyera al Palau de la Generalitat del 5 a l’11 
de setembre de 2014
Tram. 314-16398/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’acte de presentació del 
quadre d’Antoni Estruch del 6 de setembre 
de 2014
Tram. 314-16399/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del concert commemoratiu 
Veus de Catalunya del 6 de setembre de 2014
Tram. 314-16400/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la inauguració de l’exposi-
ció Nonument del 8 de setembre de 2014
Tram. 314-16401/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la recreació històrica de la 
Guerra de Successió del 12 de setembre de 
2014
Tram. 314-16402/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del concert d’homenatge als 
defensors de Barcelona del 12 de setembre 
de 2014
Tram. 314-16403/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la presentació a Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat) de la Ruta 1714 del 
14 setembre de 2014
Tram. 314-16404/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’acte institucional de com-
memoració de la capitulació del castell de 
Cardona (Bages) del 21 de setembre de 2014
Tram. 314-16405/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes de la Diada a Girona 
del 9 de setembre de 2014
Tram. 314-16406/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes de la Diada a Lleida 
(Segrià) del 10 de setembre de 2014
Tram. 314-16407/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la conferència de Pere Ma-
yor i Penadés a les Terres de l’Ebre del 10 de 
setembre de 2014
Tram. 314-16408/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes de la Diada a les 
Terres de l’Ebre del 10 de setembre de 2014
Tram. 314-16409/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’actuació musical de la Dia-
da a les Terres de l’Ebre del 10 de setembre 
de 2014
Tram. 314-16410/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’acte institucional a Madrid 
del 15 de setembre de 2014
Tram. 314-16411/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes de celebració de la 
Diada a París
Tram. 314-16412/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la conferència del conseller 
d’Empresa i Ocupació i de David Martínez-
Fiol a París
Tram. 314-16413/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del còctel de celebració de la 
Diada a París
Tram. 314-16414/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes de celebració de la 
Diada a Washington DC del 9 de setembre 
de 2014
Tram. 314-16415/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del servei d’àpats i de la músi-
ca en directe a Washington DC del 9 de se-
tembre de 2014
Tram. 314-16416/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes de celebració de la 
Diada a Berlín del 12 de setembre de 2014
Tram. 314-16417/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la ponència d’Agustí Alco-
berro a Berlín del 12 de setembre de 2014
Tram. 314-16418/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del concert de la clavecinista 
Maria Busqué a Berlín del 12 de setembre de 
2014
Tram. 314-16419/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el recursos posats a disposició dels 
municipis per a la celebració de la Diada
Tram. 314-16420/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del web del Tricentenari
Tram. 314-16421/10

Resposta del Govern
Reg. 97062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16392/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empresa encarregada de l’edició i el 
manteniment del web del Tricentenari
Tram. 314-16422/10

Resposta del Govern
Reg. 97062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16392/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’encarregat del seguiment dels comp-
tes de la Diada a les xarxes socials
Tram. 314-16423/10

Resposta del Govern
Reg. 97062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16392/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del seguiment dels comptes de 
la Diada a les xarxes socials
Tram. 314-16424/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats, els agents, les organitza-
cions i els municipis col·laboradors dels ac-
tes de la Diada
Tram. 314-16425/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes de la Diada a Tarra-
gona del 7 de setembre de 2014
Tram. 314-16426/10

Resposta del Govern
Reg. 97061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16390/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions en matèria de cooperació 
internacional amb relació a l’Ebola
Tram. 314-16474/10

Resposta del Govern
Reg. 97065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 conjunta a les preguntes escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-16474/10 a 314-16476/10, amb-
dues incloses, i 314-16540/10, us trameto, en docu-

ment annex, la informació facilitada per la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment ha compartit informació en relació amb l’Ebola 
amb les entitats que estan treballant sobre el terreny, 
per tal de conèixer les dificultats i reptes diaris davant 
de l’emergència.

També ha participat en una reunió de coordinació con-
vocada per l’Oficina d’Acció Humanitària de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desen-
volupament on les diferents administracions i entitats 
humanitàries han exposat les actuacions que s’estan 
duent a terme per respondre a l’emergència de l’Ebola.

L’Agència té coneixement de les següents entitats cata-
lanes que treballen en el terreny: 

– Metges Sense Fronteres, que està proveint d’assistèn-
cia mèdica i sanitària als tres països més afectats (Gui-
nea, Sierra Leone, Libèria).

– Oxfam Intermón, que està treballant en l’àmbit de la 
prevenció de la malaltia a Sierra Leone, Libèria, Sene-
gal, Gàmbia i Guinea Bissau.

– Acció Contra la Fam, que està fent el seguiment de 
possibles malalts i activitats de prevenció i sensibilit-
zació a Libèria i Sierra Leone.

– Creu Roja, que està proveint d’assistència mèdica i 
sanitària als tres països més afectats.

– Save the Children, que està treballant especialment 
en la prevenció i la sensibilització als tres països més 
afectats.

– Unicef, que ha endegat la campanya de sensibilitza-
ció «Ose to Ose Ebola Tok» a Sierra Leone per in-
formar personalment a les famílies sobre com prote-
gir-se de la malaltia i evitar la propagació del virus de 
l’Ebola.

Alhora, en data 23 d’octubre de 2014, es va celebrar 
una sessió extraordinària del Comitè Català d’Ajut 
Humanitari d’Emergència (CCAHE) per compartir 
informació i capacitats sobre l’emergència de l’Ebola 
a Àfrica de l’oest (Guinea Conakry, Sierra Leone i Li-
bèria) i sobre la situació actual dels conflictes de llarga 
durada de República Democràtica del Congo, Repúbli-
ca Centreafricana i Sudan del Sud.

Fruit d’aquesta reunió, l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament va acordar destinar 75.000 € a 
projectes que donin resposta a l’emergència de l’Ebo-
la. Aquelles ONGD catalanes que treballen en els pa-
ïsos citats han pogut presentar les seves propostes per 
implementar projectes d’acció humanitària, de coope-
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ració al desenvolupament i/o d’educació per al desen-
volupament (incidència i sensibilització) en el marc de 
les crisis esmentades.

Així mateix, cal assenyalar que l’Oficina de Relacions 
Internacionals i Cooperació del Departament de Salut, 
des del començament del brot, ha fet un seguiment de 
l’epidèmia i ha recollit informació sobre l’Ebola, a tra-
vés de diferents mitjans.

En aquest sentit, el Departament de Salut es va posar 
a disposició del Consolat de Guinea Conakry a Bar-
celona i es van dur a terme les gestions oportunes per 
fer una donació de material sanitari (mascaretes, po-
laines, unitats de protecció per al cap, bates refusables 
i guants de nitril), destinat a protegir els professionals 
dels centres de salut i hospitals de Guinea, a fi i efecte 
d’evitar el contagi i difusió de la malaltia.

Posteriorment, des del Departament de Salut s’ha tre-
ballat per aconseguir una ambulància medicalitzada 
per enviar a Guinea Conakry, a fi i efecte de poder 
contribuir a la millora del transport sanitari i en les 
garanties clíniques de l’assistència a pacients de risc.

Així mateix, les associacions gambianes d’immi-
grants (AIM i FAGE), atesos els fluxos migratoris que 
es produeixen cap el seu país dels països del seu vol-
tant a causa de la por a la malaltia, s’han posat en con-
tacte amb el Departament de Salut i han demanat ajut 
humanitari per a evitar la propagació de l’Ebola. Com 
a resultat d’aquesta petició el Departament ha destinat 
22.000 mascaretes que s’han repartit entre associaci-
ons de la zona afectada per l’Ebola (Gàmbia 12.000 i 
Guinea Conakry 10.000), i s’ha contactat amb l’asso-
ciació Fundació Esport Solidari Internacional (ESI), 
que ha posat a disposició de les autoritats gambianes 
abundant material sanitari.

També, des del departament de Salut, amb el suport 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment es va fer la donació d’una ambulància a les auto-
ritats gambianes el passat mes de juliol, amb finalitats 
humanitàries.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les iniciatives de cooperació interna-
cional en què participa amb relació a l’Ebola
Tram. 314-16475/10

Resposta del Govern
Reg. 97065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16474/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions de cooperació internacio-
nal en què intervenen entitats catalanes
Tram. 314-16476/10

Resposta del Govern
Reg. 97065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16474/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-204
Tram. 314-16486/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-16486/10 a 314-16509/10, amb les següents consi-
deracions:

Us trameto, adjunts, els valors de trànsit de les dife-
rents carreteres (IMD) durant l’any 2013.

Pel que fa a la sinistralitat, les darreres dades analit-
zades corresponen als Trams de Concentració d’Acci-
dents elaborats en base als accidents del quinquenni 
2008/2012. Us trameto, adjuntes, les dades esmentades.

Tant les carreteres esmentades com la resta de les car-
reteres de Catalunya són objecte de les actuacions de 
conservació, manteniment i explotació per tal de pre-
servar les seves característiques. A més, la xarxa de 
carreteres del Camp de Tarragona ha estat objecte du-
rant els darrers anys de diferents actuacions de millora, 
com la rotonda construïda a la C-31B, el condiciona-
ment de la carretera d’Albinyana a Valls, la variant de 
les Borges del Camp (C-242) i el condicionament de la 
carretera de Vila-seca a la Pineda.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-44
Tram. 314-16487/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-241d
Tram. 314-16488/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-224
Tram. 314-16489/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-242
Tram. 314-16490/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-37
Tram. 314-16491/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-14
Tram. 314-16492/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-31B
Tram. 314-16493/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera C-32
Tram. 314-16494/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TP-2013
Tram. 314-16495/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TP-2124
Tram. 314-16496/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TV-3001
Tram. 314-16497/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-232
Tram. 314-16498/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-322
Tram. 314-16499/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TP-2002
Tram. 314-16500/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-233
Tram. 314-16501/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-702
Tram. 314-16502/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TV-7041
Tram. 314-16503/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TV-7004
Tram. 314-16504/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-240
Tram. 314-16505/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-310
Tram. 314-16506/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-713
Tram. 314-16507/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera TP-2311
Tram. 314-16508/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana diària de vehicles que circu-
len per la carretera T-714
Tram. 314-16509/10

Resposta del Govern
Reg. 97068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16486/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó de l’endarreriment del paga-
ment de les expropiacions de les finques per 
on passa la carretera C-51 entre Albinyana 
i Valls
Tram. 314-16510/10

Resposta del Govern
Reg. 97069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16510/10 us 
informo del següent:
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Amb relació a la manca de pagament de les expropia-
cions s’ha de fer constar que, a principis de 2014, enca-
ra s’han estat tancant mutus acords amb els propietaris 
motivats per ajustaments en les obres executades en 
les seves finques. Per tant, aquests darrers pagaments 
s’han autoritzat recentment. Tot i així s’estan fent es-
forços econòmics regularitzar aquests deutes amb els 
propietaris, tot la manca de liquiditat de la Tresoreria 
General.

Els imports que manca per pagar als propietaris fan un 
total de 2.939.226,26 euros.

El pagament dels imports pendents, resta condicionat 
a la disponibilitat de liquidar de la Tresoreria de la Ge-
neralitat, en alguns casos, i a la proposta pressupostà-
ria del Departament de Territori i Sostenibilitat per al 
2015, en d’altres.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions fetes amb relació a les 
inun dacions a la línia de l’AVE
Tram. 314-16512/10

Resposta del Govern
Reg. 97070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16512/10 us 
informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajunta-
ment de Girona han mantingut diversos contactes i re-
unions amb el Ministeri de Foment i Adif per conèixer 
les causes que van motivar l’afectació al servei de la 
línia d’alta velocitat.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la llicència única espor-
tiva arran de la modificació de l’article 32.4 
de la Llei 10/1990, de l’esport
Tram. 314-16521/10

Resposta del Govern
Reg. 97063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 conjunta a les preguntes escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-16521/10 i 314-16522/10, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per 
la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

La disposició final onzena de la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del sector públic i al-
tres mesures de reforma administrativa, estableix que 
la nova redacció de l’apartat 4 de l’article 32 de la Llei 
10/1990, entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2015.

El Govern de la Generalitat s’ha manifestat reiterada-
ment en contra d’aquesta modificació, que estableix la 
llicència esportiva única, per considerar que envaeix 
competències de la Generalitat i, donant compliment 
al mandat del Parlament de Catalunya, va sol·licitar 
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries en rela-
ció amb la modificació de l’art. 32.4 de la Llei 10/1990 
del Deporte.

El passat 27 de novembre, el Consell de Garanties 
Estatutàries va emetre el Dictamen 24/2014, que con-
clou que l’article 23 de la Llei 15/2014, en la nova 
redacció que dóna als paràgrafs primer i tercer de 
l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport, i la dis-
posició transitòria vuitena de la Llei 15/2014, vul-
neren les competències de la Generalitat previstes a 
l’article 134.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
com també vulneren l’article 115 de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de l’aplicació de la llicèn-
cia única esportiva arran de la modificació 
de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
Tram. 314-16522/10

Resposta del Govern
Reg. 97063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16521/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inspeccions que la Inspecció 
de Treball i de la Seguretat Social ha fet als 
clubs esportius i federacions esportives
Tram. 314-16523/10

Resposta del Govern
Reg. 97064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 conjunta a les preguntes escrites, amb núme-
ro de tramitació: 314-16523/10 i 314-16524/10, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per 
la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Tot i que la Generalitat de Catalunya no té competèn-
cies en matèria de Seguretat Social, el Govern ha im-
pulsat diverses iniciatives per donar suport a les en-
titats esportives catalanes davant les actuacions de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat, i ha 
demanat reiteradament un tracte diferencial pel nostre 
sistema esportiu.

Des de la Secretaria General de l’Esport es van en-
cetar negociacions amb el Govern de l’Estat espanyol 
(desembre 2012/gener 2013) per tal que s’aturessin les 
inspeccions a les entitats esportives sense ànim de lu-
cre en l’àmbit de l’esport no professional i es recone-
gués la singularitat d’aquest col·lectiu establint un rè-
gim de seguretat social específic.

Des del Govern de la Generalitat lamentem que el Go-
vern de l’Estat no plantegi cap modificació normativa i 
continuï sent d’aplicació la normativa estatal en vigor, 
alhora que segueixi sense voler entendre la casuística 

del sistema esportiu català ni escoltar les seves legíti-
mes peticions.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions normatives que im-
pulsarà perquè les persones que col·laboren 
amb les entitats esportives no estiguin inclo-
ses en el règim comú de la seguretat social
Tram. 314-16524/10

Resposta del Govern
Reg. 97064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16523/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de cooperació interna-
cional amb relació a l’Ebola
Tram. 314-16540/10

Resposta del Govern
Reg. 97065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16474/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de la concessió d’ajuts als 
ramaders per al tractament dels purins
Tram. 314-16548/10

Resposta del Govern
Reg. 97439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16548/10 
i 314-16549/10 us informo del següent:

El passat dia 21 de novembre es va publicar l’ordre 
AAM/337/2014, de 13 de novembre, per la qual es 
fa pública la convocatòria per accedir als ajuts per al 
tractament de purins d’aquelles explotacions vincula-
des a les plantes de tractament afectades per la modi-
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ficació de la legislació de l’Estat en criteri d’energia 
afectant particularment a l’obtenció de les primes.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, aporta a Catalunya 3.374.374 euros que seran ín-
tegrament destinats a ajuts pel tractament de les dejec-
cions ramaderes afectades pel tancament de les plantes.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 22 de 
desembre.

La concessió de l’ajut es farà el més ràpidament possi-
ble complint la normativa d’ajuts després de la publi-
cació del termini de presentació de les mateixes.

Barcelona, 1 de desembre 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 termini previst per a pagar els ajuts 
pendents a cooperatives, entitats i produc-
tors agraris
Tram. 314-16549/10

Resposta del Govern
Reg. 97439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16548/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans comarcals de muntanya del 
període 2009-2012
Tram. 314-16559/10

Resposta del Govern
Reg. 97071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16559/10 us 
informo del següent:

La darrera generació de plans comarcals de muntanya, 
vigent entre els anys 2009 i 2012, ha sofert, com la res-
ta d’inversions públiques, els efectes de les restriccions 
pressupostàries.

Així, a diferència dels anteriors plans comarcals, no 
ha estat possible arribar al llindar pressupostari pre-
vist en la programació inicial, 2.821,90 M€ per al con-

junt de les 10 comarques de muntanya. Si bé el pri-
mer any de programació, el nivell de compliment es va 
aproximar a la despesa prevista, entorn un 20%, per a 
la resta d’anualitats la despesa realitzada ha anat de-
creixent, en paral·lel als esforços de contenció del dèfi-
cit públic de la Generalitat i l’agreujament de la crisi.

Actualment el Govern està revisant la política de mun-
tanya, necessària després de més de 30 anys de vigèn-
cia, i amb aquest objectiu ha iniciat contactes amb els 
interlocutors del territori per tal que l’orientació de la 
nova política de muntanya estigui vinculada, des del 
seu origen, als interessos de la població a qui s’adreça.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació dels nous plans comarcals 
de muntanya
Tram. 314-16560/10

Resposta del Govern
Reg. 97072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16560/10 us 
informo del següent:

D’acord amb les reunions mantingudes durant el 2012 
entre els representants del Consell General de Munta-
nya i dels consells comarcals, el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat ha encetat els treballs de revisió 
de l’actual Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya. 
En aquestes reunions es va fer balanç de la política de 
muntanya, es van identificar els reptes de futur i es va 
debatre la utilitat dels diversos instruments d’aquesta 
llei després de més de 30 anys de vigència.

En el context actual de revisió de la llei i de les polí-
tiques de muntanya es treballa en la definició de nous 
instruments de programació més integrada i estratègi-
ca. Durant aquesta tardor, amb la participació del ter-
ritori, es preveu prendre una decisió al respecte.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la neteja de les rieres de Vacarisses 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-16578/10

Resposta del Govern
Reg. 97073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-16578/10 a 314-13581/10, amb les següents consi-
deracions:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a través del Pro-
grama de manteniment i conservació de lleres públi-
ques (PMCLLP), programa anualment un conjunt 
d’actuacions de manteniment i conservació de lleres. 
Aquestes han estat sol·licitades pels diferents munici-
pis interessats. El termini d’execució de les actuacions 
programades és bianual. Així, l’objectiu del programa 
és la millora de l’estat i de la xarxa fluvial catalana. 
Les actuacions que s’hi programen responen a una do-
ble finalitat: garantir la capacitat de desguàs de la lle-
ra, tot evitant potencials danys a persones o perjudicis 
econòmics greus i, al mateix temps, millorar l’ecosis-
tema del riu, afavorint la restauració d’una vegetació 
de ribera ben constituïda.

El PMCLLP vigent, aprovat pel Consell d’Administra-
ció de l’ACA, el 8 d’abril de 2014, disposa d’un pres-
supost per aquest any de 400.000 €, per a l’execució 
d’actuacions de manteniment i conservació de lleres 
de les conques internes catalanes, tant en trams urbans 
com no urbans. D’aquest import total, l’ACA enguany 
destinarà 100.000 € a finançar al 100% un total de 39 
actuacions en zones no urbanes i 300.000 € a finançar 
al 80% diverses actuacions en zones urbanes.

El municipi interessat en obtenir una subvenció per a 
l’execució d’actuacions de manteniment i conservació 
de lleres ha de presentar la sol·licitud a l’ACA, especifi-
cant el tram del municipi en el qual necessita realitzar 
l’actuació de manteniment i conservació, d’acord amb 
les bases de la subvenció publicades per a cada perío-
de. Enguany, la resolució de TES898/2014, d’11 d’abril 
de 2014, detalla el tipus d’actuacions que cobreix la 
subvenció, així com les diferents modalitats per a exe-
cutar l’actuació i, entre d’altres el termini màxim, defi-
nit inicialment, per presentar la sol·licitud per part del 
municipi. Així mateix, la resolució de TES/1144/2014, 
modifica les bases de la convocatòria i amplia el ter-
mini per presentar les corresponents sol·licituds i do-
cumentació fins al 30 de juny de 2014.

Amb relació a les actuacions de conservació i man-
teniment del municipi de Vacarisses, l’ACA ha ana-
litzat les peticions efectuades per l’Ajuntament en els 

darrers tres anys, i ha constatat que no n’hi ha hagut 
cap procedent d’aquest municipi, per a la realització 
mitjançant la corresponent subvenció d’actuacions de 
conservació i manteniment de lleres.

Enguany aquest Ajuntament tampoc ha presentat cap 
petició en aquesta matèria, per tant no s’ha previst cap 
actuació d’aquest tipus (ni per als trams no urbans, ni 
per als trams urbans de les rieres d’aquest municipi).

Tot i així, considerem que l’Ajuntament de Vacarisses, 
ha d’avaluar aquells trams de les rieres del seu munici-
pi que consideri que l’ACA podria intervenir de cara a 
les properes subvencions. Per aquest motiu caldrà que 
aquest municipi consulti al web de l’ACA, les bases de 
les properes convocatòries de subvenció per a l’execu-
ció d’actuacions de manteniment i conservació de lle-
res del PMCLLP, que es preveu que es publiquin pro-
perament i presenti les seves peticions de subvenció 
d’acord amb les bases de la convocatòria.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de neteja en què es troben les 
rieres de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-16579/10

Resposta del Govern
Reg. 97073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16578/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’Ajuntament de Vaca-
risses (Vallès Occidental) per a la neteja de 
les rieres
Tram. 314-16580/10

Resposta del Govern
Reg. 97073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16578/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a la ne-
teja de les rieres de Vacarisses (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-16581/10

Resposta del Govern
Reg. 97073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16578/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la reserva de places 
d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda a l’aparcament de l’estació de tren 
de Vacarisses-Torreblanca
Tram. 314-16582/10

Resposta del Govern
Reg. 97074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-16582/10 i 314-16583/10, amb les següents consi-
deracions:

La Generalitat de Catalunya no té la competència sobre 
les estacions i infraestructures dels serveis ferrovia ris 
de Rodalies de Catalunya.

Sens perjudici de l’exposat, entenem que l’atenció ade-
quada a tots els usuaris del servei de Rodalies inclou 
garantir l’accessibilitat de les estacions a les persones 
amb mobilitat reduïda. L’estació de Vacarisses - Torre-
blanca és accessible, però no disposa, de moment, de 
reservat per a persones amb mobilitat reduïda.

Tanmateix, al costat de l’edifici de viatgers de l’estació 
de Vacarisses-Torreblanca hi ha un espai asfaltat que 
s’utilitza com aparcament de lliure accés. Renfe ens ha 
comunicat que senyalitzarà en aquest espai una plaça 
reservada per a persones amb mobilitat reduïda.

Barcelona, 3 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els motius de la manca de pla-
ces d’aparcament reservades per a perso-
nes amb mobilitat reduïda a l’aparcament de 
l’estació de tren de Vacarisses-Torreblanca
Tram. 314-16583/10

Resposta del Govern
Reg. 97074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16582/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos destinats a la seguretat 
de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16584/10

Resposta del Govern
Reg. 97819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16584/10, 
314-16585/10, 314-16586/10, 314-16587/10, 314-
16588/10 i 314-16589/10, us informo del següent:

Les comissaries del cos de Mossos d’Esquadra dispo-
sen de diferents mesures de seguretat, interiors i exte-
riors, que garanteixen la seguretat de les persones que 
hi treballen i la dels seus usuaris.

L’àmbit territorial d’actuació de les àrees bàsiques 
policials comprenen els municipis que es detallen a 
l’annex del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’es-
tructura del Departament d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació, publicat al DOGC número 
5005, de 9 de novembre de 2007. El nombre d’efectius 
del cos de Mossos d’Esquadra que hi estan destinats, a 
setembre de 2014, és de 9.168 agents.

El nombre d’agents destinats a les comissaries dels Mos-
sos d’Esquadra des de 2012 fins a 2014 és el següent:

Regió policial 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014

RP Camp  
de Tarragona 980 983 979
RP Central 537 571 545
RP Pirineu  
Occidental 307 304 298
RP Girona 1.257 1.323 1.308
RP Metropolitana 
Barcelona 1.596 1.644 1.585
RP Metropolitana 
Nord 2.210 2.266 2.160
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Regió policial 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014

RP Metropolitana 
Sud* 1.718 1.553 1.499
RP Ponent 622 627 637
RP Terres  
de l’Ebre 305 315 310

* S’ha de tenir en compte que a mitjan any 2012 es va crear l’Àrea de 
Seguretat Aeroportuària, amb 122 agents.

La revisió de la seguretat en els edificis i les comis-
saries de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra preveu la implantació de plans de seguretat es-
pecífics per evitar que es reprodueixin incidents com 
els ocorreguts en alguns edificis policials. Un grup de 
treball específic sobre la seguretat en les recepcions de 
les comissaries estudia cas per cas els incidents que 
s’han produït i definirà els criteris tècnics de segure-
tat en aquests llocs de treball. Les mesures de segu-
retat seran les adequades per garantir la seguretat del 
personal i dels usuaris del servei en tots els edificis 
policials.

Per últim, està previst que el mes de febrer de 2015 
s’hauran lliurat les armilles de protecció individual a tots 
els agents de seguretat ciutadana. També durant el 2015 
està previst el subministrament de 3.658 guants antitall 
més, fins a arribar al total de 12.005 guants, sempre que 
hi hagi disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’àmbit d’actuació de cadascuna de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra i 
sobre el nombre d’agents que hi estan des-
tinats
Tram. 314-16585/10

Resposta del Govern
Reg. 97819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16584/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents destinats a cadas-
cuna de les comissaries dels Mossos d’Es-
quadra del 2012 ençà
Tram. 314-16586/10

Resposta del Govern
Reg. 97819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16584/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat previstes 
en el servei de porta de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16587/10

Resposta del Govern
Reg. 97819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16584/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació dels agents de porta de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra amb 
armilles interiors
Tram. 314-16588/10

Resposta del Govern
Reg. 97819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16584/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat previstes 
per a reforçar el servei de porta de les co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16589/10

Resposta del Govern
Reg. 97819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16584/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la matriculació universitària
Tram. 314-16595/10

Resposta del Govern
Reg. 97057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16595/10 us 
informo del següent:

Pel que fa a les dades de matriculació i de titulats uni-
versitaris, d’acord al calendari de tramesa d’informació 
pactat per la Secretaria d’Universitats i Recerca amb 
les Universitats per a assegurar la màxima integritat i 
solidesa de les dades, el període de finalització de la 
càrrega dels fikers per part de les universitats finalitza 
el 15 de desembre. A partir d’aquesta data s’inicia el 
tractament de la informació i la resolució d’incidències 
en els processos de validació de les dades.

Fins a finalitzar aquest procediment de càrrega i vali-
dació no es disposarà de dades consolidades amb rela-
ció al rendiment del curs anterior (2013-2014) i provi-
sionals sobre a la matrícula del curs 2014-2015.

Quant a les dades del procés d’accés a les universitats 
del curs 2014-2015, no són dades del total d’alumnes, 
sinó dels estudiants que s’han matriculat en les uni-
versitats catalanes via Oficina de Preinscripció (CIC).

En annex es facilita la taula que recull els estudiants 
matriculats via Oficina de preinscripció en el curs 
2014-2015.

De l’anàlisi de les dades es pot observar l’alt grau d’es-
tabilitat de la matrícula dels estudiants que accedeixen 
a la universitat aquest curs 2014-2015, fet que permet 
preveure, a l’espera de finalitzar el procés de càrrega 
de dades de les universitats, que la matrícula total de 
les universitats es mantindrà estable.

Barcelona, 4 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el restabliment de la gratuïtat del pe-
atge de les Fonts (Vallès Occidental)
Tram. 314-16656/10

Resposta del Govern
Reg. 97737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16656/10 us 
informo del següent:

El Govern ha fet i farà els esforços necessaris i per 
estudiar les mesures adreçades a l’homologació dels 
peat ges a la xarxa viària catalana.

En relació amb l’objectiu esmentat, cal tenir en comp-
te que l’actual sistema de descomptes –d’aplicació des 
de l’1 de gener de 2012– ha comportat un avanç en 
aquesta línia, ja que ha permès que els usuaris de la 
barrera de les Fonts puguin obtenir un descompte acu-
mulat de fins al 100% del peatge (30% recurrència + 
40% VAO + 30% vehicles ECO).

En aquests moments s’està estudiant, conjuntament 
amb la societat AUTEMA, la viabilitat concessional 
de la implantació de noves mesures, per tal d’aprofun-
dir en aquesta direcció, tot i que resta necessàriament 
subjecta a la compatibilitat amb els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició de l’Ajuntament de Vacaris-
ses per a la construcció d’una passarel·la 
per a vianants per a travessar la carretera 
C-58 a l’altura de la urbanització Can Serra
Tram. 314-16660/10

Resposta del Govern
Reg. 97738 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-16660/10 i 314-16661/10, amb les següents consi-
deracions:
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El darrer trimestre de l’any passat el Departament de 
Territori i Sosteniblitat va rebre l’escrit de l’Ajunta-
ment de Vacarisses en què adjuntava l’acord del Ple re-
ferent a la instal·lació d’una passera de vianants a Can 
Serra i d’un pas de vianants a la zona de la riera del 
Palà.

El Departament ha comprovat l’existència d’un pas su-
perior a la zona de Can Serra i ha decidit donar les mà-
ximes facilitats a l’Ajuntament per tal que pugui fer, 
al càrrec seu, les connexions de vianants entre les di-
ferents urbanitzacions, que siguin compatibles amb la 
funcionalitat de la C-58.

Aquest Departament considera prioritària la millora 
de la seguretat viària de la carretera C-58, i atès que 
l’accidentalitat comprovada no correspon a l’atropella-
ment de vianants, ha impulsat la redacció d’un projec-
te que, en l’àmbit de Can Serra, preveu la implantació 
d’un separador físic de sentits de circulació tipus bar-
rera de seguretat rígida de formigó, i la transformació 
del carril segregat actual del marge dret en carril de 
trenat. El projecte esmentat preveu la millora de la in-
tersecció a la zona del Palà.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició de l’Ajuntament de Vaca-
risses per a la construcció d’un pas de via-
nants per a travessar la carretera C-58 i la 
riera del Palà al punt quilomètric 35,5
Tram. 314-16661/10

Resposta del Govern
Reg. 97738 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16660/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta del Departament d’Econo-
mia i Coneixement al Govern de l’Estat amb 
relació a la conversió de les carreres univer-
sitàries
Tram. 314-16672/10

Resposta del Govern
Reg. 97728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16672/10 us 
informo del següent:

La possibilitat que el sistema universitari espanyol fle-
xibilitzi la durada dels seus estudis oficials de grau 
i de màster universitari, avui, encara no és possible, 
malgrat conèixer la voluntat del Govern de l’Estat. Per 
això, cal que el Govern Central aprovi, si escau, la mo-
dificació del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments uni-
versitaris oficials.

A l’espera que aquesta flexibilitat dels estudis oficials 
pugui ser una realitat, des del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, conjuntament amb les universitats, 
ha començat a treballar en uns criteris claus per po-
der establir la programació dels estudis universitaris 
en l’horitzó 2015-2020 que, entre altres consideraci-
ons estratègiques, té present aquesta hipotètica modi-
ficació de l’esmentat Decret i l’aprofitament d’aquesta 
flexibilitat per definir estructures més ajustades als di-
ferents estudis.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els models europeus i internacionals 
en què es basa per a proposar carreres uni-
versitàries de tres cursos
Tram. 314-16673/10

Resposta del Govern
Reg. 97729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16673/10 us 
informo del següent:
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Com ha quedat reflectit en l’informe del Consell Ge-
neral de la Xarxa Vives d’Universitats (Estructura de 
les titulacions universitàries i la mobilitat a partir de 
la comparació del model espanyol en relació a altres 
models europeus), sobre l’estructura dels títols oficials 
a Espanya, són molt pocs els sistemes universitaris en 
el quals el graus tenen un contingut fix de 240 ECTS. 
Quant a la totalitat dels estats de l’espai europeu, els 
graus tendeixen als 180 ECTS, si bé en la seva majo-
ria coexisteixen graus de diferent durada atenent a una 
flexibilitat dels seus models.

Sens dubte, aquesta és la realitat que considerem des 
del Govern, conjuntament amb les universitats catala-
nes i, en definitiva, com poder aprofitar una major fle-
xibilitat dels estudis per definir estructures més ajusta-
des als objectius dels diferents estudis, combinant les 
diverses possibilitats i, contemplant, certament, l’espe-
cialització dels estudis i les titulacions que en l’àmbit 
de l’Estat, tenen assignades atribucions professionals.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució de l’assignació pressu-
postària per a les universitats en el període 
2000-2014
Tram. 314-16674/10

Resposta del Govern
Reg. 97730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16674/10 us 
informo del següent:

Quan s’analitza l’evolució de l’assignació pressupos-
tària anual en el període 2000-2014, s’observa que, a 
partir d’una transferència anual a les universitats de 
494 milions d’euros l’any 2000, aquesta va experimen-
tar un creixement fins a 993 milions d’euros el 2010 
i, a partir d’aquí, un decreixement fins a 700 milions 
d’euros el 2014.

Quan en aquesta quantitat s’afegeixen els ingressos 
per taxes i matrícules dels estudiants, la quantitat to-
tal (assignació pressupostària de la Generalitat més in-
gressos per preus públics de matrícula) passa de 623 
milions d’euros l’any 2000 a 1.060 milions d’euros el 
2014. En termes d’ingressos de les universitats, el pes 
d’aquesta quantitat agregada de la transferència de la 

Generalitat més els ingressos per preus de matrícula, 
s’ha mantingut estable des de 2000.

Les universitats individualment han seguit aquesta va-
riació mitjana, cadascuna amb el seu pes en el conjunt 
dels sistema, que és el següent: UB 30%, UAB i UPC 
20% i UPF, UdG, UdL, URV 7,5%.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de beneficiaris de be-
ques universitàries del Ministeri d’Educació i 
Cièn cia en el període 2000-2014
Tram. 314-16677/10

Resposta del Govern
Reg. 97731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16677/10 us 
informo del següent:

En quadre annex es faciliten les dades a partir del curs 
acadèmic 2005-2006, que és el curs en què per prime-
ra vegada es va signar un conveni de col·laboració per 
a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi universitari 
entre la Generalitat de Catalunya i el Ministeri compe-
tent en matèria universitària.

Aquests convenis se signen, anualment, en espera que 
es facin efectives les Sentències del Tribunal Consti-
tucional 188/2001, de 20 de setembre, i 212/2005, de 
21 de juliol, que reconeixen que en matèria de beques 
universitàries correspon a la Generalitat de Catalunya 
la competència del desplegament normatiu de les ba-
ses estatals i, sobretot, l’exercici de les funcions exe-
cutives.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els edificis que s’ha venut la Genera-
litat
Tram. 314-16679/10

Resposta del Govern
Reg. 97732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16679/10, us 
comunico que aquesta pregunta es respon conjunta-
ment amb la pregunta amb número de tramitació 314-
16680/10, amb la informació següent:

La informació requerida en aquesta pregunta escri-
ta es pot consultar a la pàgina web del Departament 
d’Economia i Coneixement (http://economia.gencat.
cat/ca/)

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos obtinguts per la Genera-
litat per la venda d’immobles
Tram. 314-16680/10

Resposta del Govern
Reg. 97732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16679/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloguer d’edificis venuts per la Ge-
neralitat
Tram. 314-16681/10

Resposta del Govern
Reg. 97733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16681/10 us 
informo del següent:

La informació relativa als edificis en règim de lloguer 
es pot consultar a la Memòria d’arrendaments i com-
pres d’immobles, que és un dels documents que acom-
panyen els projectes de llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya i es pot consultar al web del 
Departament d’Economia i Coneixement.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu de sortida i l’import ingressat 
en la venda d’immobles de la Generalitat
Tram. 314-16682/10

Resposta del Govern
Reg. 97734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16682/10 us 
informo del següent:

En document annex es facilita un llistat amb el preu de 
venda inicial i final –import escripturat– de cadascun 
dels immobles venuts.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els edificis que ocupa la Generalitat 
en règim de lloguer
Tram. 314-16684/10

Resposta del Govern
Reg. 97735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16684/10 us 
informo del següent:

La informació relativa als edificis en règim de llo-
guer es pot consultar a la Memòria d’arrendaments i 

http://economia.gencat.cat/ca/
http://economia.gencat.cat/ca/
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compres d’immobles, que és un dels documents que 
acompanyen els projectes de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya i que es pot consultar en la pà-
gina web del Departament d’Economia i Coneixement 
(http://economia.gencat.cat/ca/)

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import comptabilitzat per ingressos 
atípics fins al 30 de setembre de 2014
Tram. 314-16685/10

Resposta del Govern
Reg. 97736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16685/10 us 
informo del següent:

La xifra assolida durant l’any 2014 per venda de patri-
moni, ha estat:

Immobles / finques rústiques venuts durant l’any 2014:

– 17 immobles per un import total de 266.612.529,42 €
– 15 finques rústiques per un import total de 174.990,87 €

Immobles en procés de venda per a l’any 2014:

– 4 immobles, en procés de venda, per un import total 
previst de 187.141.140,48 €

El Govern continua treballant en l’optimització i con-
cessió d’actius imputables a l’exercici 2014 fins que 
acabi l’any.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manifestació feixista del 12 d’octu-
bre a Barcelona
Tram. 314-16704/10

Resposta del Govern
Reg. 97817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16704/10, us 
informo del següent:

Durant el desenvolupament de la manifestació a què fa 
referència la pregunta es van produir fets de caràcter 
delictiu.

La crema de senyeres estelades no està tipificada com 
a delicte al Codi Penal per entendre’s que la senyera 
estelada no és un símbol o emblema oficial de Catalu-
nya. Tampoc no ho està la mera exhibició de simbolo-
gia nazi i de banderes espanyoles franquistes.

Per la seva banda, la legitimació de la violència contra 
el Molt Honorable President de la Generalitat i contra la 
ciutadania sí pot ser constitutiva de delicte.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va 
posar en coneixement de la Fiscalia especial de delic-
tes d’odi i discriminació algunes conductes i expressi-
ons que podrien ser delictives, així com la identitat de 
les persones que les havien comès.

No es va fer cap detenció.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a incrementar la pro-
tecció dels infants i adolescents a les xarxes 
socials
Tram. 314-16754/10

Resposta del Govern
Reg. 97435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16754/10, us 
informo del següent:

http://economia.gencat.cat/ca/
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La Direcció General de la Policia treballa la protecció 
dels infants i adolescents a les xarxes socials mitjan-
çant el Pla d’acció Internet Segura que es va iniciar 
l’1 de maig del 2008 per col·laborar en promoure la 
seguretat en l’ús d’Internet, en especial per part dels 
menors i adolescents i amb afectació a pares i docents.

Enguany ha estat el setè any en què s’han identificat 
quines són les pràctiques no recomanables, s’han faci-
litat pautes i consells preventius perquè l’ús d’aquests 
mitjans es desenvolupi dins d’un entorn el més segur 
possible i, a la vegada, s’han realitzat investigacions 
policial efectives davant les denúncies rebudes.

Els àmbits de treball de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra són tres: les xerrades preventives, 
el correu internetsegura@gencat.cat i el treball trans-
versal. A aquests tres àmbits cal afegir que també es 
realitzen un seguit d’accions comunicatives des del 
perfil oficial que la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra disposa a la xarxa social Facebook, con-
sistents en facilitar consells i recomanacions sobre l’ús 
adequat de les xarxes socials o els riscos i els perills 
que suposen per a l’usuari; a més es treballa en la pre-
venció de diverses tipologies delictives que es produei-
xen en aquest àmbit.

Pel que fa a les xerrades preventives, aquest any ha 
estat un any de formació i renovació de les presentaci-
ons, adaptant-les a les noves realitats emergents a In-
ternet i a les xarxes socials, com per exemple el feno-
men del ciberassetjament entre iguals. Actualment es 
disposa de les següents:

– Internet segura per a infants.
– Internet segura per a joves.
– Internet segura per a docents.
– Internet segura per a pares.
– Internet segura: xarxes socials.
– Internet segura: taller xarxes socials.

En l’àmbit d’aquestes xerrades sovint s’utilitzen pre-
sentacions breus de temàtiques tècniques d’una durada 
d’uns 20 minuts (càpsules) que permeten que, en fun-
ció de la demanda, des de l’auditori es pugui escollir 
els temes que convé tractar. Es disposa de les següents:

– Càpsula: Ús segur d’smartphones.
– Càpsula: Configuració de router.
– Càpsula: Qüestionari autoavaluació per a joves.
– Càpsula: Qüestionari autoavaluació pares de joves.
– Càpsula: Com xatejar de manera segura.
– Càpsula: Seguretat Facebook joves.
– Càpsula: Seguretat Facebook pares.
– El conte de la Cibercaputxeta vermella (a partir de 
6 anys).

També s’està intensificant el format taller, en el qual es 
planteja una simulació als joves sobre un cas de cibe-
rassetjament a l’escola i es fomenta la discussió entre 
ells, per tal que participin activament i reflexionin so-
bre les seves conductes i les dels seus companys.

En el curs escolar 2014-2015 s’ha iniciat amb molt 
d’èxit el projecte Internet Segura de Tu a Tu, una nova 
metodologia de treball que tracta d’implantar als cen-
tres educatius el que es coneix com a peer mentoring 
(formació entre iguals) en què joves de 3r. d’ESO són 
formats per assessorar els seus companys més joves i 
per saber resoldre dubtes i gestionar problemàtiques, 
esdevenint referents per als seus iguals dintre del cen-
tre educatiu.

Aquestes noves metodologies permeten detectar casos 
de ciberassetjament a la comunitat educativa a través 
dels seus iguals i tenir una actuació coordinada entre 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i el 
propi centre. Enguany, fins a 31 d’octubre, el nombre 
d’aquests tipus de presentacions adreçades al col·lectiu 
de joves ha estat de 3.053 i el d’assistents de 88.389.

En l’àmbit de les xerrades preventives en general, l’any 
2013 es van fer un total de 3.709 presentacions, amb 
114.832 assistents. Pel que fa a l’any 2014, fins el mes 
d’octubre se n’han fet 3.598, amb 105.583 assistents.

El correu internetsegura@gencat.cat és una adreça 
a l’abast de tota la ciutadania per resoldre dubtes so-
bre les tecnologies de la informació i la comunicació. 
També es gestionen casos sobre ciberassetjament, do-
nant una resposta adient. Fins a 31 d’octubre de 2014 
s’havien gestionat un total de 1.414 correus.

Per últim, l’àmbit del treball transversal amb altres 
departaments i institucions és fonamental per tractar 
problemàtiques de ciberassetjament. Així, s’ha treba-
llat conjuntament amb el CESICAT, que dóna recol-
zament tècnic, amb el Departament d’Ensenyament, 
amb qui s’ha treballat protocols de participació con-
junta i s’ha donat recolzament a pares i professors, i 
amb altres institucions com l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. També s’ha de destacar la feina 
feta als mitjans de comunicació pel que fa a notícies 
sobre ciberassetjament, amb intervencions tant en mit-
jans catalans com estatals.

Barcelona, 4 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

mailto:internetsegura@gencat.cat
mailto:internetsegura@gencat.cat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la identificació i la retenció de dinou 
persones en un aparcament públic de l’auto-
pista AP-7 el 12 d’octubre de 2014
Tram. 314-16999/10

Resposta del Govern
Reg. 97436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-16999/10, 
314-17000/10 i 314-17001/10, us informo del següent:

La identificació de diverses persones que es dirigien 
a la ciutat de Barcelona el dia 12 d’octubre de 2014 a 
l’entrada de l’autopista AP-7, en el municipi de l’Aldea, 
es va realitzar d’acord amb les finalitats previstes a la 
normativa sobre protecció de la seguretat ciutadana i 
amb les funcions que corresponen a la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra.

L’article 20.1 de la llei orgànica 1/992, de 21 de febrer, 
sobre protecció de la seguretat ciutadana estableix:

«Els agents de les forces i cossos de seguretat poden 
requerir, en l’exercici de les seves funcions d’indaga-
ció o prevenció, la identificació de les persones i realit-
zar les comprovacions pertinents en la via pública o en 
el lloc on s’hagi fet el requeriment, sempre que el co-
neixement de la identitat de les persones requerides si-
gui necessari per a l’exercici de les funcions de protec-
ció de la seguretat que als agents encomanen aquesta 
Llei i la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.»

L’actuació policial va durar el temps necessari per dur 
a terme la identificació de les persones i les funcions 
que corresponen a la Policia de la Generalitat. No es té 
coneixement de l’activitat que exerceix cap d’aquestes 
persones.

Barcelona, 4 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que van estar retingudes di-
nou persones en un aparcament públic de 
l’autopista AP-7 el 12 d’octubre de 2014
Tram. 314-17000/10

Resposta del Govern
Reg. 97436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16999/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons que justifiquen la identifi-
cació i la retenció de dinou persones en un 
aparcament públic de l’autopista AP-7 el 12 
d’octubre de 2014
Tram. 314-17001/10

Resposta del Govern
Reg. 97436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16999/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol activat pel Departament 
d’Interior per a possibles casos d’Ebola
Tram. 314-17267/10

Resposta del Govern
Reg. 97818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-17267/10, us 
informo del següent:

La Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Sa-
lut Laboral del Departament d’Interior va començar a 
revisar els protocols i procediments existents fins a la 
data relacionats amb riscos biològics des de que el pas-
sat 14 d’octubre es van confirmar els dos primers ca-
sos de Febre hemorràgica pel virus de l’Ebola (FHVE) 
infectats fora de la regió de l’Àfrica Occidental. Fruit 
d’aquesta revisió es va aprovar la Guia d’actuació da-
vant l’exposició a agents biològics, amb un apartat es-
pecífic per l’FHVE.
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D’altra banda, la Direcció General de Protecció Civil 
va elaborar un Pla d’Actuació del pla de Protecció Ci-
vil de Catalunya (PROCICAT) per pandèmies que va 
ser aprovat pel Govern de la Generalitat el 26 de febrer 
de 2010. El pla recull les mesures i protocols generals 
a aplicar per Protecció Civil en cas de pandèmia per 
minimitzar l’impacte sobre la societat i sobre els ni-
vells de seguretat; fins al moment no ha calgut la seva 
posada en funcionament per absència de casos.

Pel que fa concretament al cos de Mossos d’Esqua-
dra, el 27 d’agost de 2014 va entrar en vigor el pro-
tocol d’actuació de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra davant casos sospitosos de contagi del 
virus Ebola. Aquest protocol, acordat amb l’Agència 
Catalana de la Salut, dóna informació per identificar 
símptomes de la infecció i enumera les accions que 
han de realitzar els agents en cas de produir-se una 
intervenció amb alguna persona que podria estar in-
fectada. El procediment contempla les mesures d’auto-
protecció que han d’observar els agents, les accions de 
seguretat en el moment de l’actuació per evitar el risc 
de contagi i instruccions de com actuar en cas de tenir 
contacte corporal o amb objectes de la persona pre-
sumptament infectada.

Quant al cas específic dels cossos operatius de la Di-
recció General de Prevenció i Extinció d’Incendis 
i Salvaments (DGPEIS), tot i que es va determinar 
que tant la Instrucció Normalitzada de Treball sobre 
Primeres actuacions en incidents amb matèries pe-
rilloses, com les maniobres de vestit i desvestit amb 
equipaments d’autoprotecció en front a risc químic i 
biològic complien amb les exigències d’autoprotecció 
per fer front a un sinistre amb presència d’FHVE, des 
de la Subdirecció General Operativa de la DGPEIS 
es va optar per redactar un nou procediment opera-
tiu específic: el Procediment operatiu d’autoprotecció 
davant d’actuacions amb risc biològic greu: Febre He-
morràgica pel Virus de l’Ebola (FHVE) o altres agents 
biològics del grup 4 (segons RD 664/1997).

En la reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i 
Salut Laboral del personal bomber que va tenir lloc el 
dia 5 de novembre de 2014 es va decidir variar la forma-
ció obligatòria programada per als caps de parc i caps 
de guàrdia per dedicar-la a explicar i practicar el proce-
diment i les maniobres d’autoprotecció. Aquests, per la 
seva banda, s’encarreguen d’organitzar i explicar la for-
mació al personal dels seus respectius parcs de forma 
que arribi a tots els bombers. Com a material de suport 
s’ha enregistrat un vídeo demostratiu de totes les manio-
bres de vestir i desvestir. Per altra banda, s’han adquirit 
un major nombre d’equips d’autoprotecció per poder fer 
front a la reposició, la formació i les pràctiques.

Finalment, amb relació als membres de Protecció Ci-
vil, atès que fins ara no ha hagut cap cas d’ebola a Ca-
talunya ni cap situació potencial de pandèmia immi-
nent, no es considera que en aquests moments s’estigui 
en nivells de risc suficientment elevats com per activar 

protocols interns de protecció individual. En qualsevol 
cas, les condicions de risc són variables i Protecció Ci-
vil en fa seguiment a través del Departament de Salut 
com a autoritat sanitària a Catalunya, tant pel que fa a 
l’aplicació de mesures internes com pel que fa a l’apli-
cació de mesures externes a la població.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la presta-
ció per l’acolliment de menors tutelats per la 
Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-17613/10

Resposta del Govern
Reg. 97445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 314-17613/10, 
314-17618/10 i 314-17624/10 us informo que l’evolució 
del nombre de beneficiaris de la prestació per l’acolli-
ment de menors d’edat tutelats per la Generalitat és la 
següent: 

Any* Beneficiaris

2008 982
2009 1104
2010 1085
2011 1061
2012 989
2013 915

* La dada de beneficiaris correspon a desembre de cada any.

Pel que fa a l’import de la prestació per acolliment de 
menors d’edat tutelats per la Generalitat, us informem 
que la disposició transitòria sisena de la Llei 13/2006 
estableix que «la quantia mensual de la prestació a què 
fa referència l’article 22.4 es fixa d’acord amb el que 
determinin anualment els pressupostos de la Generali-
tat. Per a l’exercici 2007, aquesta quantia no pot ser in-
ferior a 320 euros per als menors d’edat de 0 a 9 anys, 
a 355 euros per als menors d’edat de 10 a 14 anys i a 
385 euros per als menors d’edat de 15 o més i fins que 
en compleixen 18.»

Atès que la Llei 13/2006 restava pendent de ser de-
senvolupada reglamentàriament per poder-se apli-
car, la directora de l’Institut Català de l’Acolliment i 
de l’Adopció va acordar, mitjançant Resolució d’1 de 
març de 2007, prorrogar les prestacions i ajuts econò-
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mics ja reconeguts en convocatòries anteriors a l’en-
trada en vigor de l’esmentada llei, sempre i quan els 
beneficiaris continuessin reunint les condicions que en 
van causar el reconeixement i d’acord amb allò que 
disposa la seva disposició vuitena.

La Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2008 fixava, en 
la disposició addicional setzena, la quantia de la pres-
tació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la 
Generalitat. Aquesta s’ha aprovat anualment anual-
ment fins a la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, l’article 22.4 de la Llei 13/2006 esta-
bleix que «el Govern pot establir imports complemen-
taris a la prestació per raó de discapacitat del menor 
o de la menor d’edat, pel nombre de menors acollits o 
per qualsevol altra circumstància que requereixi una 
dedicació especial».

En aquest sentit l’Acord GOV/64/2008, de 15 d’abril 
fixava els imports complementaris a la prestació per 
l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generali-
tat que regula l’article 22.2 c) de la Llei 13/2006, de 27 
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
per a l’any 2008.

Posteriorment, l’Acord GOV/152/2009, de 29 de se-
tembre fixava els imports complementaris a la pres-
tació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per 
la Generalitat que regula l’article 22.2 c) de la Llei 
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de ca-
ràcter econòmic per a l’any 2009. Aquest acord va ser 
prorrogat pels acords GOV/196/2010, de 2 de novem-
bre i GOV/149/2011 de 15 de novembre.

Actualment l’Acord que es troba vigent és l’Acord 
GOV/32/2012, de 3 d’abril, pel qual es fixen els im-
ports complementaris a la prestació per l’acolliment 
de menors d’edat tutelats per la Generalitat que regula 
l’article 22 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de pres-
tacions socials de caràcter econòmic.

D’altra banda, us informem que les dades econòmi-
ques corresponents a la despesa total de prestacions 
per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Gene-
ralitat és la següent: 

Any Despesa total (€)

2008 5.893.884,20
2009 6.514.542,27
2010 7.004.112,78
2011 6.997.156,16
2012 6.701.990,93
2013 6.531.770,40 

Barcelona, 10 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació per l’acolli-
ment de menors tutelats per la Generalitat 
del 2007 ençà
Tram. 314-17618/10

Resposta del Govern
Reg. 97445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17613/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació per 
l’acolliment de menors tutelats per la Gene-
ralitat del 2007 ençà
Tram. 314-17624/10

Resposta del Govern
Reg. 97445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17613/10.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els impagaments de fons desti-
nats a l’atenció de persones dependents
Tram. 310-00420/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98075 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 141 y 142 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Govern para que le 
sea respuesta oralmente en el Pleno de los días 16, 17, 
18 y 19 de diciembre de 2014.

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

– Sobre los impagos de fondos destinados a la atención 
a personas dependientes.

Palacio del Parlamento, 15 de diciembre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la venda de la participació de 
BTG Pactual en l’empresa que gestiona els 
peatges dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 310-00421/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98078 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
la venda, per part del banc brasiler BTG Pactual, de la 
seva participació en l’empresa que gestiona els peatges 
dels túnels de Vallvidrera i del Cadí?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’acabament de les obres de 
l’autovia A-27
Tram. 310-00422/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98079 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
l’acabament de les obres de l’A-27?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de la indústria a les 
comarques centrals
Tram. 310-00423/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 98081 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la si-
tuació de la indústria a les comarques centrals?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el finançament de les escoles 
bressol
Tram. 310-00424/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 98082 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

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 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació al finan-
çament de les escoles bressol?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els sous dels alts càrrecs i els 
càrrecs directius de la Generalitat
Tram. 310-00425/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 98086 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

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 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre els sous 
dels alts càrrecs i directius de la Generalitat i el seu 
sector públic?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació als centres penitencia-
ris i les polítiques de reinserció
Tram. 310-00426/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 98087 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent sobre la situació a les presons de Catalunya i 
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les polítiques de reinserció, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la situació als centres penitenciaris de Catalu-
nya, especialment pel que fa a les polítiques de tracta-
ment penitenciari i reinserció?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a promoure 
l’acció exterior
Tram. 310-00427/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 98089 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines són les actuacions del Govern per promoure 
l’acció exterior?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions amb relació a les 
ventades
Tram. 310-00428/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 98090 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern en relació a 
les ventades de la setmana passada?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el contingut de l’acord amb rela-
ció al peatge de l’autopista C-16
Tram. 310-00429/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 98091 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el contingut de l’acord a que ha arribat el 
Govern en relació al peatge de la C-16?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



23 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 466

3.25.05. TRAMITACIONS EN CURS 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el centre recreatiu turístic BCN 
World
Tram. 310-00430/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98094 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

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 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern envers el centre 
recreatiu turístic de BCN World?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’adjudicació d’Aigües Ter Llo-
bregat
Tram. 310-00431/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98095 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

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 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern envers l’adjudica-
ció d’Aigües Ter-Llobregat?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00246/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 97254 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social 
Tram. 317-00247/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 97747 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del President de la Generali-
tat de Catalunya sobre la situació política i social que 
viu el país.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00248/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98077 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00249/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 98080 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00250/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 98085 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00251/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 98088 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00252/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98093 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 15.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte BCN World
Tram. 311-01985/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 96497 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la situació de l’anomenat Projecte de BCN 
World?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el concurs de les llicències 
de joc amb relació al projecte BCN World
Tram. 311-01986/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 96498 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la situació del concurs de les llicències 
de joc relacionat amb l’anomenat Projecte de BCN 
World?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pla director urbanístic del 
projecte BCN World
Tram. 311-01987/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 96499 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la situació del Pla Director Urbanístic 
(PDU) de l’anomenat Projecte de BCN World?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el possible perjudici per al 
patrimoni i les finances de la Generalitat del 
fet que els actius i els rendiments de Tabasa 
i Túnels del Cadí tinguin un valor més elevat 
el 2014 que quan es va fer la concessió
Tram. 311-01996/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97863 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Considera, o no, el govern que a la vista del fet objec-
tiu que els actius i rendiments de Tabasa i Túnels del 
Cadí, que va concessionar de forma directa a Túnels 
Barcelona Cadí SA, estigui ara valorats ara –2014–, en 
el mercat com a mínim 2’46 vegades més que el valor 
pels que els va concessionar posa de manifest que amb 
la concessió del 2012 es va produir un greu perjudici 
al patrimoni públic i a les finances de la Generalitat?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el fet que els actius i els ren-
diments de Tabasa i Túnels del Cadí tinguin 
un valor més elevat el 2014 que quan es va 
fer la concessió
Tram. 311-01997/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97864 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Com explica el govern que els actius i rendiments 
de Tabasa i Túnels del Cadí, que va concessionar de 
forma directa a Túnels Barcelona Cadí SA, estigui ara 
valorats –2014–, en el mercat com a mínim 2’46 vega-
des més que el valor pels que els va concessionar?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el valor real dels actius de 
Tabasa i Túnels del Cadí el 2014
Tram. 311-01998/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97865 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A la vista del preu pel que PTG Pactual ha venut el 
35 % de la seva participació en la concessió, quin con-
sidera el govern que és el valor actual i real –a finals 
2014– dels actius de Tabasa i Túnels del Cadí, cedits 
en concessió a la companyia Túnels Barcelona Cadí 
SA?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el valor real dels actius de 
Tabasa i Túnels del Cadí el 2012
Tram. 311-01999/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97866 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin era el valor real dels actius de Tabasa i Túnels 
del Cadí el 2012, segons els balanços, auditories i va-
loracions efectuades en aquell moment?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals va 
acceptar una oferta inferior a la inicialment 
calcu lada per a adjudicar l’explotació dels 
túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 311-02000/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97867 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Per quin motiu el govern de la Generalitat –que ha-
via previst un primer pagament 310 milions d’euros i 
120 milions d’euros més durant els 25 anys que durés 
la concessió– va acceptar una oferta sensiblement in-
ferior a la inicialment calculada i dues vegades i mitja 
inferior al valor real del mercat, per adjudicar directa-
ment l’explotació del conjunt dels actius i rendiments 
dels túnels de Vallvidrera i del Cadí?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA



23 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 466

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a adjudicar 
l’explotació dels túnels de Vallvidrera i del 
Cadí a Túnels Barcelona Cadí pel cànon ini-
cial que es va fixar
Tram. 311-02001/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97868 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins criteris i quines consideracions d’oportunitat 
i de preservació dels interessos públics va aplicar el 
govern a finals del 2012 per adjudicar directament a la 
nova societat a la companyia Túnels Barcelona Cadí 
SA, creada ad hoc per Abertis (65%) amb BTG Pac-
tual (35%) companyia Abertis, l’explotació del conjunt 
dels actius i rendiments dels túnels de Vallvidrera i del 
Cadí per un cànon inicial de sols 294 milions d’euros?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el preu de la venda al fons 
d’inversió Ardian de la participació de BTG 
Pactual a Túnels Barcelona Cadí
Tram. 311-02002/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97869 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-

da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Com valora el govern, i quina opinió li mereix, el fet 
que el preu d’aquesta operació –venda del 65% dels 
drets de concessió–, s’ha fet per un preu real 2,46 ve-
gades superior al que es va pagar per la participació de 
dita companyia en l’adjudicació, al costat d’Abertis, fa 
tot just dos anys?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la venda al fons d’inversió 
Ardian de la participació de BTG Pactual a 
Túnels Barcelona Cadí
Tram. 311-02003/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97870 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 17.12.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Com valora el govern, i quina opinió li mereix, el fet 
que la companyia d’inversions de capital brasiler BTG 
Pactual hagi venut la seva participació del 65% a la 
companyia Túnels Barcelona Cadí SA., adjudicatària 
de l’explotació dels Túnels de Vallvidrera i del Cadí, –
anteriorment titularitat de l’empresa pública de la Ge-
neralitat Tabasa–, al fons de inversió francès Ardian 
por 146 milions de euros?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació del servei d’atenció inte-
gral establert per la Llei 11/2014, per a ga-
rantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Tram. 314-18416/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97045 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– D’acord amb l’article 9 de la llei 11/2014 que es-
tableix la creació d’un servei Atenció integral, i do-
nada la seva especial transcendència i prioritat per 
a l’eradicació de l’homofòbia, transfòbia i bifòbia, 
quines mesures i dispositius té previst implementar 
el govern per fer efectiu de forma immediata aquest 
Servei?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2014 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la conferència del presi-
dent de la Generalitat del 26 de novembre 
de 2014
Tram. 314-18417/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

El passat 26 de novembre, el president de la Genera-
litat va pronunciar una conferència sota el títol «Des-
prés del 9-N: temps de decidir, temps de sumar» a 
l’Auditori del Fòrum de Barcelona.

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

1) Quin ha estat el cost total d’aquest acte?

2) Quin ha estat el cost del lloguer de l’Auditori Fòrum?

3) Amb quins diners s’ha fet front a les despeses de 
l’acte?

4) De quina partida del pressupost de la Generalitat 
han sortit els diners?

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2014 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organització de la conferència del 
president de la Generalitat del 26 de novem-
bre de 2014
Tram. 314-18418/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

El passat 26 de novembre, el president de la Genera-
litat va pronunciar una conferència sota el títol «Des-
prés del 9-N: temps de decidir, temps de sumar» a 
l’Auditori del Fòrum de Barcelona.

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

1) A qui es va encarregar l’organització de l’acte?

2) En cas que s’hagi encarregat a una empresa exter-
na, quina?

3) S’ha destinat personal al servei de la Generalitat per 
treballar en l’organització de l’acte?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el públic destinatari de la conferència 
del president de la Generalitat del 26 de no-
vembre de 2014
Tram. 314-18419/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

El passat 26 de novembre, el president de la Genera-
litat va pronunciar una conferència sota el títol «Des-
prés del 9-N: temps de decidir, temps de sumar» a 
l’Auditori del Fòrum de Barcelona.

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

1) A quin públic objectiu anava destinada la conferèn-
cia?

2) Amb quins criteris es va confeccionar el mailing de 
persones i entitats que es van convidar a l’acte?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a canviar el lloc de ce-
lebració de la conferència del president de 
la Generalitat del 26 de novembre de 2014
Tram. 314-18420/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97056 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

El passat 26 de novembre, el president de la Generali-
tat va pronunciar una conferència sota el títol «Després 
del 9-N: temps de decidir, temps de sumar» a l’Audito-
ri del Fòrum de Barcelona. Inicialment estava previst 
que l’acte se celebrés al Palau de Congressos de Cata-
lunya però per «motius tècnics» al·legats pel Govern es 
va canviar la ubicació a l’auditori de l’Edifici Fòrum.

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

1) Quins van ser els «motius tècnics» que van portar al 
canvi d’ubicació de l’acte?
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2) Per quins motius es va triar l’auditori de l’Edifici 
Fòrum per celebrar la conferència?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2014 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació relativa als serveis de re-
habilitació i logopèdia adjudicats a l’Hospi-
tal Universitari Sagrat Cor i a l’Hospital Sant 
Rafael, de Barcelona
Tram. 314-18421/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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: 

Segons informacions aparegudes en els mitjans de co-
municació, la empresa Codebi BCN dedicada a la re-
habilitació i logopèdia està efectuant els treballs adju-
dicats a la Generalitat als Hospitals Sagrat Cor i Sant 
Rafael de rehabilitació i logopèdia en els districtes 
d’Horta-Guinardó i l’Eixample de la ciutat de Barce-
lona.

– Tenia coneixement el Departament d’aquesta situació?

– Han obert alguna inspecció al respecte?

– Realitza l’empresa Codebi BCN aquestes feines?

– Si és així, amb quin tipus de cobertura legal ho fa?

– És prevista a les condicions pactades al concert o 
conveni que CatSalut manté amb els Hospitals de Sa-
grat Cor i de Sant Rafael la possibilitat que aquests 
serveis es prestin amb una subcontractació?

– Qui factura al CatSalut pels serveis de logopèdia i 
rehabilitació que haurien d’estar fent els hospitals de 
Sagrat Cor i Sant Rafael?

– Considera el departament que una empresa que ha 
quedat fora de l’adjudicació de serveis per baixa qua-
lificació i que per tant no consta al registre d’entitats 

proveïdores és la més adequada per treballar per hos-
pitals de la xarxa pública?

– Pensa el departament revisar la normativa per tal 
d’impedir comportaments fraudulents aprofitant al 
que s’anomena «aliances estratègiques»?

– Té previst el Departament investigar si altres hospi-
tals del SISCAT també estan usant fórmules de sub-
contractació per a prestar serveis concertats amb ells?

– Ha rebut el Departament alguna denúncia de pràcti-
ques d’aquest estil en algun altre hospital del SISCAT?

– Ha pres el Departament alguna mesura de sanció?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions fetes per la Direcció 
General d’Ordenació i Regulació Sanitàries 
amb relació als serveis de rehabilitació pres-
tats per l’Hospital Universitari Sagrat Cor, de 
Barcelona
Tram. 314-18422/10

Formulació
Alba vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 97250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions s’han fet des de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Regulació Sanitària per saber com 
es presten des de l’Hospital Sagrat Cor els serveis de 
rehabilitació, si tenen aliances estratègiques signades 
amb alguna empresa o han fet alguna subcontractació?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autorització de batudes de caça i el 
control de la superpoblació de conills i sen-
glars
Tram. 314-18423/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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: 

El passat 8 d’octubre aquesta diputada preguntava al 
Govern respecte les mesures adoptades per a reduir un 
suposat excés de conills i senglars a la comarca del 
Vallès Oriental.

El passat 6 de desembre moria un caçador d’un tret 
accidental en una de les batudes de senglars a Fogars 
de la Selva.

1. Havia estat autoritzada aquesta batuda?

2. Havia estat autoritzada telemàticament?

3. Quines són les condicions i garanties que es dema-
nen per a les batudes autoritzades telemàticament?

4. S’ha plantejat el Govern altres mesures que no si-
guin batudes de caçadors per a donar solució a l’excés 
de conills i senglars?

5. Pensa el Govern replantejar-se els sistemes de con-
trol de superpoblació, per a fer-los més efectius, menys 
agressius i consensuats amb tots els agents socials i 
econòmics implicats?

6. Considera el Govern que seria més eficient, més se-
gur i més respectuós amb els drets dels animals, utilit-
zar procediments de captura i reallotjament o de cap-
tura i sacrifici, enlloc de autoritzar batudes de caça?

7. Ha estudiat o pensa estudiar el Govern la possibilitat 
de dotar els cossos d’Agents Rurals d’eines, formació i 
recursos, per a afrontar el control de superpoblació dels 
entorns forestals?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament de l’esta-
ció d’autobusos de Girona
Tram. 314-18424/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97692 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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.

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

– Té previst el Govern posar en funcionament la esta-
ció d’autobusos construïda a Girona?

– Quins elements hi manquen a la nova estació d’au-
tobusos de Girona per a la seva posada en funciona-
ment?

– Quin és el pressupost previst per a la posada en fun-
cionament de l’estació d’autobusos?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2014 

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres del CEIP Perú, de Barcelona
Tram. 314-18425/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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.

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

– Quines obres de millora s’estan duent a terme al CEIP 
Perú?



23 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 466

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 57

– Quin és el pressupost pel 2015 per les obres de mi-
llora del CEIP Perú?

– Quina és la data prevista de finalització de les obres 
de millora?

– Contempla el Govern l’opció de construir unes instal-
lacions noves adequades a les necessitats del CEIP  
Perú?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2014 

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de construir un camp de 
futbol a Can Batlló, a Barcelona
Tram. 314-18426/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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.

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

– Respecte al camp de futbol definitiu del recinte de 
Can Batlló, quan té previst el Govern la construcció i 
posada en funcionament?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2014 

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a la posada en 
funcionament del CAP La Bordeta, de Bar-
celona
Tram. 314-18427/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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.

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

– Quina és la data prevista per la posada en funciona-
ment del CAP de La Bordeta?

– Quins són els elements que hi manquen per a la seva 
posada en funcionament?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2014 

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absència de figures històriques fe-
menines en el cicle de conferències «Els in-
visibles, intel·lectuals i polítics catalans re-
cuperats de l’oblit» organitzat pel Museu 
d’Història de Catalunya
Tram. 314-18428/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té previst la Conselleria de Benestar, de qui de-
pèn l’Institut Català de les Dones, corregir l’anoma-
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lia que suposa que una entitat pública com el Museu 
d’Història de Catalunya (MHC) organitzi un cicle de 
conferències sobre persones destacades d’un període 
històric del nostre país anomenat «Els invisibles, intel-
lectuals i polítics catalans recuperats de l’oblit» i del 
qual s’han exclòs les figures històriques femenines?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cicle de conferències «Els invisi-
bles, intel·lectuals i polítics catalans recupe-
rats de l’oblit» organitzat pel Museu d’Histò-
ria de Catalunya
Tram. 314-18429/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina opinió té la Conselleria de Benestar, de la 
qual depèn l’Institut Català de les Dones, sobre el ci-
cle de conferències del Museu d’Història de Catalunya 
(MHC). «Els invisibles, intel·lectuals i polítics catalans 
recuperats de l’oblit» que no contempla cap dona entre 
les divuit conferències programades?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera de corregir l’absència de fi-
gures històriques femenines en el cicle de 
conferències «Els invisibles, intel·lectuals i 
polítics catalans recuperats de l’oblit» orga-
nitzat pel Museu d’Història de Catalunya
Tram. 314-18430/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97764 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Com pensa el govern corregir l’error del Museu 
d’Història de Catalunya (MHC) sobre el fet que en el 
cicle de conferències «Els invisibles, intel·lectuals i po-
lítics catalans recuperats de l’oblit» programat, no hi 
hagi cap dona entre les divuit evocacions històriques?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del fet que el cicle de con-
ferències «Els invisibles, intel·lectuals i polí-
tics catalans recuperats de l’oblit» organit-
zat pel Museu d’Història de Catalunya no 
inclogui cap figura històrica femenina
Tram. 314-18431/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97765 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quina valoració fa el Govern sobre el fet que en el 
cicle de conferències del Museu d’Història de Catalu-
nya (MHC) «Els invisibles, intel·lectuals i polítics ca-
talans recuperats de l’oblit» no hi hagi cap dona entre 
les divuit evocacions històriques?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Oc-
citana
Tram. 314-18432/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins han estat els informes de referència per a la 
creació de l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occita-
na? Es demana còpia dels mateixos.

– Quines són les previsions pressupostàries del Go-
vern per a aquesta Acadèmia?

– Quina és la participació econòmica, i d’altres mit-
jans, de la Generalitat en aquesta Acadèmia?

– Quin Departament de la Generalitat hi aportarà re-
cursos?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves inscrits al Sistema 
de Garantia Juvenil el 2014
Tram. 314-18433/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97770 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, diputada, Ferran Pedret i Santos, 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 és el nombre de joves inscrits el 2014, desglos-
sat mensualment, al sistema de Garantia Juvenil i a 
quants se’ls hi ha ofert o treball o formació?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

Alícia Romero Llano, Montserrat Capdevila Tatché i 
Ferran Pedret i Santos, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denúncia presentada pels treballa-
dors de Panrico a l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya contra el Departament d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 314-18434/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97771 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la de-
núncia presentada pels treballadors de Panrico contra 
el Departament d’Empresa i Ocupació davant l’Ofici-
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na Antifrau pel suposat lliurament de 8 milions d’eu-
ros de l’Institut Català de Finances a la companyia, 
que haurien servit per finançar l’acomiadament de 60 
treballadors?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació de la sanció imposada a 
Panrico per la vulneració del dret de vaga
Tram. 314-18435/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97772 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– En quin estat es troba la tramitació de la sanció que 
Panrico té pendent per vulneració del dret de vaga?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos econòmics transferits pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya al Departa-
ment d’Ensenyament
Tram. 314-18436/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Quants recursos econòmics i per quins conceptes ha 
transferit el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
al Departament d’Ensenyament durant els exerci-
cis 2012, 2013 i 2014? per quines convocatòries? per 
quins programes han servit?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats del Centre de Seguretat i 
Salut Laboral de Barcelona el 2013 i el 2014
Tram. 314-18437/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97774 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Quines activitats ha dut a terme durant el 2013 i el 
2014 el centre de Seguretat i Salut Laboral de Barce-
lona?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats del Centre de Seguretat i 
Salut Laboral de Tarragona el 2013 i el 2014
Tram. 314-18438/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97775 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Quines activitats ha dut a terme durant el 2013 i el 2014 
el centre de Seguretat i Salut Laboral de Tarragona?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats del Centre de Seguretat i 
Salut Laboral de Lleida el 2013 i el 2014
Tram. 314-18439/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97776 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Quines activitats ha dut a terme durant el 2013 i el 
2014 el centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats del Centre de Seguretat i 
Salut Laboral de Girona el 2013 i el 2014
Tram. 314-18440/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Quines activitats ha dut a terme durant el 2013 i el 
2014 el centre de Seguretat i Salut Laboral de Girona?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reassignació de persones de plan-
tilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral 
el 2010
Tram. 314-18441/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– A quins Departaments i per a quines funcions han 
estat reassignades les 221 persones de plantilla que hi 
havia al Centre de Seguretat i Salut Laboral el 2010, 
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tenint en compte que al 2014 només n’hi ha 106 as-
signades?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat del Consorci de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social de Catalunya 
durant els exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-18442/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Quina ha estat l’activitat del Consorci de la Inspec-
ció del Treball i Seguretat Social de Catalunya els 
exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la configuració i les reunions del Con-
sorci de la Inspecció de Treball i Segure-
tat Social de Catalunya durant els exercicis 
2011, 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-18443/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Quina és la configuració del Consorci de la Inspec-
ció del Treball i Seguretat Social de Catalunya? Quan-
tes reunions ha fet durant els exercicis 2011, 2012, 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els objectius fixats pel Consorci de la Ins-
pecció de Treball i Seguretat Social de Cata-
lunya en els plans d’inspecció sistemàtica per 
als exercicis 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-18444/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Quins objectius han estat fixats pel Consorci de la 
Inspecció del Treball i Seguretat Social de Catalunya 
en els plans d’inspecció sistemàtica per als exercicis 
2012, 2013 i 2014? Quin és el grau d’acompliment 
d’aquests objectius?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal del Consorci de la Inspec-
ció de Treball i Seguretat Social de Catalu-
nya dedicat a assolir els objectius fixats du-
rant els exercicis 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-18445/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Quin és el personal del Consorci de la Inspecció del 
Treball i Seguretat Social de Catalunya dedicat a as-
solir cada un dels objectius durant els exercicis 2012, 
2013 i 2014?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la reclamació de l’import 
de la prestació a aturats
Tram. 314-18446/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 97783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

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

– Per què la Generalitat ha iniciat recentment la recla-
mació de l’import de la prestació a 10.000 aturats més 

d’un any i mig després de la no justificació dels matei-
xos i el consegüent expedient sancionador?

– Quin mecanisme utilitza la Generalitat per dur a ter-
me aquesta reclamació i el procediment sancionador?

– Per què la Generalitat ha contractat una empresa ex-
terna per executar el procediment sancionador en de-
triment dels treballadors del Servei Públic d’Ocupa-
ció?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades no ateses pel 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 el 8 de desembre de 2014
Tram. 314-18447/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 trucades no van ser ateses pel Centre d’A-
tenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, desglossat 
pel centre de Barcelona i el de Reus, el passat 8 de de-
sembre de 2014?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades no ateses pel 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 el 9 de desembre de 2014
Tram. 314-18448/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 trucades no van ser ateses pel Centre d’A-
tenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, desglossat 
pel centre de Barcelona i el de Reus, el passat 9 de de-
sembre de 2014?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades no ateses pel 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 el 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18449/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97824 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 trucades no van ser ateses pel Centre d’A-
tenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, desglossat 

pel centre de Barcelona i el de Reus, el passat 10 de 
desembre de 2014?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del programa Sèneca del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 314-18450/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97825 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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: 

– Té previst el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 una revisió o adaptació del programa 
de gestió Sèneca?

– Quan serà operativa?

– Quin és el seu cost?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de manteniment del programa 
Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 314-18451/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 cost del manteniment del programa Sè-
neca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112?

– Quin és el cost, la durada i l’objecte de l’esmentat 
contracte de manteniment?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació del contracte del servei 
d’atenció i gestió de les trucades d’urgència 
del telèfon 112 a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) i Reus (Baix Camp)
Tram. 314-18452/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97827 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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: 

– Davant de l’escrit de l’Associació de Teleopera-
dors i Telegestors de Catalunya presentat a l’Oficina 
Antifrau de Catalunya on demana que declari nul·la 
la licitació del contracte del Servei d’atenció i ges-
tió de les trucades d’urgència del número telefònic 
112 de Catalunya als centres de treball de L’Hospi-
talet de Llobregat (Zona Franca) i de Reus, expedi-
ent 112/2014/03-01, amb un pressupost de licitació de 
10.200.000 euros, IVA inclòs, a càrrec de l’empresa 
pública Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència i Emrgència (CAGTU) del Departament d’In-
terior, quines actuacions ha fet el Departament?

– Ha donat resposta a l’esmentat escrit?

– Te previst suspendre provisionalment la licitació?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les properes licitacions del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18453/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 97828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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 són les properes licitacions previstes del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència i 
Emrgència (CAGTU) del Departament d’Interior, in-
dicant objecte i preu aproximat?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda al fons d’inversió Ardian de 
la participació de BTG Pactual a Túnels Bar-
celona Cadí
Tram. 314-18454/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 97834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

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. Com valora el govern, i quina opinió li mereix, el fet 
que la companyia d’inversions de capital brasiler BTG 
Pactual hagi venut la seva participació del 65% a la 
companyia Túnels Barcelona Cadí, SA, adjudicatària 
de l’explotació dels Túnels de Vallvidrera i del Cadí, –
anteriorment titularitat de l’empresa pública de la Ge-
neralitat Tabasa–, al fons de inversió francès Ardian 
por 146 milions de euros?

2. Com valora el govern, i quina opinió li mereix, el 
fet que el preu d’aquesta operació –venda del 65% dels 
drets de concessió–, s’ha fet per un preu real 2,46 ve-
gades superior al que es va pagar per la participació de 
dita companyia en l’adjudicació, al costat d’Abertis, fa 
tot just dos anys?

3. Quins criteris i quines consideracions d’oportunitat 
i de preservació dels interessos públics va aplicar el 
govern a finals del 2012 per adjudicar directament a la 
nova societat a la companyia Túnels Barcelona Cadí, 
SA, creada ad hoc per Abertis (65%) amb BTG Pac-
tual (35%) companyia Abertis, l’explotació del conjunt 
dels actius i rendiments dels túnels de Vallvidrera i del 
Cadí per un cànon inicial de sols 294 milions d’euros?

4. Per quin motiu el govern de la Generalitat –que ha-
via previst un primer pagament de 310 milions d’euros 
i 120 milions d’euros més durant els 25 anys que durés 
la concessió– va acceptar una oferta sensiblement in-
ferior a la inicialment calculada i dues vegades i mitja 
inferior al valor real del mercat, per adjudicar directa-
ment l’explotació del conjunt dels actius i rendiments 
dels túnels de Vallvidrera i del Cadí?

5. Quin era el valor real dels actius de Tabasa i Túnels 
del Cadí el 2012, segons els balanços, auditories i va-
loracions efectuades en aquell moment?

6. A la vista del preu pel que PTG Pactual ha venut el 
35% de la seva participació en la concessió, quin con-
sidera el govern que és el valor actual i real –a finals 
2014– dels actius de Tabasa i Túnels del Cadí, cedits en 
concessió a la companyia Túnels Barcelona Cadí, SA?

7. Com explica el govern que els actius i rendiments de 
Tabasa i Túnels del Cadí, que va concessionar de forma 
directa a Túnels Barcelona Cadí, SA, estigui ara valo-
rats –2014–, en el mercat com a mínim 2’46 vegades 
més que el valor pels que els va concessionar?

8. Considera, o no, el govern que a la vista del fet 
objectiu que els actius i rendiments de Tabasa i Tú-
nels del Cadí, que va concessionar de forma directa 
a Túnels Barcelona Cadí, SA, estigui ara valorats ara 
–2014–, en el mercat com a mínim 2’46 vegades més 
que el valor pels que els va concessionar posa de ma-
nifest que amb la concessió del 2012 es va produir un 
greu perjudici al patrimoni públic i a les finances de la 
Generalitat?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014 

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

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre les pre-
visions amb relació als recursos humans de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i sobre la producció i la programació 
dels mitjans de la Corporació per al 2015
Tram. 325-00085/10

Formulació
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 97048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.12.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 



23 de desembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 466

3.27.15. TRAMITACIONS EN CURS 67

pregunta següent, per tal que li sigui resposta per es-
crit.

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 «progra-
ma» 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, 5 de desembre de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera TP-2002
	Tram. 314-16500/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-233
	Tram. 314-16501/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-702
	Tram. 314-16502/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera TV-7041
	Tram. 314-16503/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera TV-7004
	Tram. 314-16504/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-240
	Tram. 314-16505/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-310
	Tram. 314-16506/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-713
	Tram. 314-16507/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera TP-2311
	Tram. 314-16508/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana diària de vehicles que circulen per la carretera T-714
	Tram. 314-16509/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó de l’endarreriment del pagament de les expropiacions de les finques per on passa la carretera C-51 entre Albinyana i Valls
	Tram. 314-16510/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb relació a les inundacions a la línia de l’AVE
	Tram. 314-16512/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la llicència única esportiva arran de la modificació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
	Tram. 314-16521/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de l’aplicació de la llicència única esportiva arran de la modificació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
	Tram. 314-16522/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions que la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social ha fet als clubs esportius i federacions esportives
	Tram. 314-16523/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions normatives que impulsarà perquè les persones que col·laboren amb les entitats esportives no estiguin incloses en el règim comú de la seguretat social
	Tram. 314-16524/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de cooperació internacional amb relació a l’Ebola
	Tram. 314-16540/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de la concessió d’ajuts als ramaders per al tractament dels purins
	Tram. 314-16548/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini previst per a pagar els ajuts pendents a cooperatives, entitats i productors agraris
	Tram. 314-16549/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans comarcals de muntanya del període 2009-2012
	Tram. 314-16559/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació dels nous plans comarcals de muntanya
	Tram. 314-16560/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la neteja de les rieres de Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-16578/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de neteja en què es troben les rieres de Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-16579/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb l’Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental) per a la neteja de les rieres
	Tram. 314-16580/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a la neteja de les rieres de Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-16581/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la reserva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació de tren de Vacarisses-Torreblanca
	Tram. 314-16582/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la manca de places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda a l’aparcament de l’estació de tren de Vacarisses-Torreblanca
	Tram. 314-16583/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a la seguretat de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-16584/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àmbit d’actuació de cadascuna de les comissaries dels Mossos d’Esquadra i sobre el nombre d’agents que hi estan destinats
	Tram. 314-16585/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents destinats a cadascuna de les comissaries dels Mossos d’Esquadra del 2012 ençà
	Tram. 314-16586/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat previstes en el servei de porta de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-16587/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació dels agents de porta de les comissaries dels Mossos d’Esquadra amb armilles interiors
	Tram. 314-16588/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat previstes per a reforçar el servei de porta de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-16589/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la matriculació universitària
	Tram. 314-16595/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts (Vallès Occidental)
	Tram. 314-16656/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de l’Ajuntament de Vacarisses per a la construcció d’una passarel·la per a vianants per a travessar la carretera C-58 a l’altura de la urbanització Can Serra
	Tram. 314-16660/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de l’Ajuntament de Vacarisses per a la construcció d’un pas de vianants per a travessar la carretera C-58 i la riera del Palà al punt quilomètric 35,5
	Tram. 314-16661/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta del Departament d’Economia i Coneixement al Govern de l’Estat amb relació a la conversió de les carreres universitàries
	Tram. 314-16672/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els models europeus i internacionals en què es basa per a proposar carreres universitàries de tres cursos
	Tram. 314-16673/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’assignació pressupostària per a les universitats en el període 2000-2014
	Tram. 314-16674/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de beques universitàries del Ministeri d’Educació i Ciència en el període 2000-2014
	Tram. 314-16677/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis que s’ha venut la Generalitat
	Tram. 314-16679/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos obtinguts per la Generalitat per la venda d’immobles
	Tram. 314-16680/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer d’edificis venuts per la Generalitat
	Tram. 314-16681/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de sortida i l’import ingressat en la venda d’immobles de la Generalitat
	Tram. 314-16682/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis que ocupa la Generalitat en règim de lloguer
	Tram. 314-16684/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import comptabilitzat per ingressos atípics fins al 30 de setembre de 2014
	Tram. 314-16685/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manifestació feixista del 12 d’octubre a Barcelona
	Tram. 314-16704/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a incrementar la protecció dels infants i adolescents a les xarxes socials
	Tram. 314-16754/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació i la retenció de dinou persones en un aparcament públic de l’autopista AP-7 el 12 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16999/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que van estar retingudes dinou persones en un aparcament públic de l’autopista AP-7 el 12 d’octubre de 2014
	Tram. 314-17000/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons que justifiquen la identificació i la retenció de dinou persones en un aparcament públic de l’autopista AP-7 el 12 d’octubre de 2014
	Tram. 314-17001/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol activat pel Departament d’Interior per a possibles casos d’Ebola
	Tram. 314-17267/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la prestació per l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat del 2007 ençà
	Tram. 314-17613/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la prestació per l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat del 2007 ençà
	Tram. 314-17618/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa total de la prestació per l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat del 2007 ençà
	Tram. 314-17624/10
	Resposta del Govern



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els impagaments de fons destinats a l’atenció de persones dependents
	Tram. 310-00420/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la venda de la participació de BTG Pactual en l’empresa que gestiona els peatges dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
	Tram. 310-00421/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acabament de les obres de l’autovia A-27
	Tram. 310-00422/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la indústria a les comarques centrals
	Tram. 310-00423/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finançament de les escoles bressol
	Tram. 310-00424/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els sous dels alts càrrecs i els càrrecs directius de la Generalitat
	Tram. 310-00425/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació als centres penitenciaris i les polítiques de reinserció
	Tram. 310-00426/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a promoure l’acció exterior
	Tram. 310-00427/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació a les ventades
	Tram. 310-00428/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el contingut de l’acord amb relació al peatge de l’autopista C-16
	Tram. 310-00429/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el centre recreatiu turístic BCN World
	Tram. 310-00430/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 310-00431/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00246/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social 
	Tram. 317-00247/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00248/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00249/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00250/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00251/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00252/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte BCN World
	Tram. 311-01985/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el concurs de les llicències de joc amb relació al projecte BCN World
	Tram. 311-01986/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla director urbanístic del projecte BCN World
	Tram. 311-01987/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible perjudici per al patrimoni i les finances de la Generalitat del fet que els actius i els rendiments de Tabasa i Túnels del Cadí tinguin un valor més elevat el 2014 que quan es va fer la
	Tram. 311-01996/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que els actius i els rendiments de Tabasa i Túnels del Cadí tinguin un valor més elevat el 2014 que quan es va fer la concessió
	Tram. 311-01997/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del Cadí el 2014
	Tram. 311-01998/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor real dels actius de Tabasa i Túnels del Cadí el 2012
	Tram. 311-01999/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals va acceptar una oferta inferior a la inicialment calculada per a adjudicar l’explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
	Tram. 311-02000/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a adjudicar l’explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí a Túnels Barcelona Cadí pel cànon inicial que es va fixar
	Tram. 311-02001/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de la venda al fons d’inversió Ardian de la participació de BTG Pactual a Túnels Barcelona Cadí
	Tram. 311-02002/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la venda al fons d’inversió Ardian de la participació de BTG Pactual a Túnels Barcelona Cadí
	Tram. 311-02003/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació del servei d’atenció integral establert per la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans
	Tram. 314-18416/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la conferència del president de la Generalitat del 26 de novembre de 2014
	Tram. 314-18417/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització de la conferència del president de la Generalitat del 26 de novembre de 2014
	Tram. 314-18418/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el públic destinatari de la conferència del president de la Generalitat del 26 de novembre de 2014
	Tram. 314-18419/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a canviar el lloc de celebració de la conferència del president de la Generalitat del 26 de novembre de 2014
	Tram. 314-18420/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació relativa als serveis de rehabilitació i logopèdia adjudicats a l’Hospital Universitari Sagrat Cor i a l’Hospital Sant Rafael, de Barcelona
	Tram. 314-18421/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries amb relació als serveis de rehabilitació prestats per l’Hospital Universitari Sagrat Cor, de Barcelona
	Tram. 314-18422/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització de batudes de caça i el control de la superpoblació de conills i senglars
	Tram. 314-18423/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament de l’estació d’autobusos de Girona
	Tram. 314-18424/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres del CEIP Perú, de Barcelona
	Tram. 314-18425/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir un camp de futbol a Can Batlló, a Barcelona
	Tram. 314-18426/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la posada en funcionament del CAP La Bordeta, de Barcelona
	Tram. 314-18427/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absència de figures històriques femenines en el cicle de conferències «Els invisibles, intel·lectuals i polítics catalans recuperats de l’oblit» organitzat pel Museu d’Història de Catalunya
	Tram. 314-18428/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cicle de conferències «Els invisibles, intel·lectuals i polítics catalans recuperats de l’oblit» organitzat pel Museu d’Història de Catalunya
	Tram. 314-18429/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de corregir l’absència de figures històriques femenines en el cicle de conferències «Els invisibles, intel·lectuals i polítics catalans recuperats de l’oblit» organitzat pel Museu d’Història de Cat
	Tram. 314-18430/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del fet que el cicle de conferències «Els invisibles, intel·lectuals i polítics catalans recuperats de l’oblit» organitzat pel Museu d’Història de Catalunya no inclogui cap figura històrica feme
	Tram. 314-18431/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana
	Tram. 314-18432/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves inscrits al Sistema de Garantia Juvenil el 2014
	Tram. 314-18433/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia presentada pels treballadors de Panrico a l’Oficina Antifrau de Catalunya contra el Departament d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-18434/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de la sanció imposada a Panrico per la vulneració del dret de vaga
	Tram. 314-18435/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics transferits pel Servei d’Ocupació de Catalunya al Departament d’Ensenyament
	Tram. 314-18436/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18437/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Tarragona el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18438/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18439/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Girona el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18440/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reassignació de persones de plantilla del Centre de Seguretat i Salut Laboral el 2010
	Tram. 314-18441/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya durant els exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014
	Tram. 314-18442/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la configuració i les reunions del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya durant els exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014
	Tram. 314-18443/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius fixats pel Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya en els plans d’inspecció sistemàtica per als exercicis 2012, 2013 i 2014
	Tram. 314-18444/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya dedicat a assolir els objectius fixats durant els exercicis 2012, 2013 i 2014
	Tram. 314-18445/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la reclamació de l’import de la prestació a aturats
	Tram. 314-18446/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 el 8 de desembre de 2014
	Tram. 314-18447/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 el 9 de desembre de 2014
	Tram. 314-18448/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades no ateses pel Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 el 10 de desembre de 2014
	Tram. 314-18449/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del programa Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 314-18450/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de manteniment del programa Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 314-18451/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del contracte del servei d’atenció i gestió de les trucades d’urgència del telèfon 112 a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-18452/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les properes licitacions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 314-18453/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda al fons d’inversió Ardian de la participació de BTG Pactual a Túnels Barcelona Cadí
	Tram. 314-18454/10
	Formulació


	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les previsions amb relació als recursos humans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre la producció i la programac
	Tram. 325-00085/10
	Formulació






