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S U M A R I

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a esdevenir independents ener-
gèticament
Tram. 311-00227/09
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètics a les 
administracions catalanes
Tram. 311-00228/09
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètics a la 
indústria i al comerç
Tram. 311-00229/09
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètics a les 
llars catalanes
Tram. 311-00230/09
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions per a afavorir la producció local 
d’energia
Tram. 311-00235/09
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el seguiment del funcionament de les plantes 
nuclears
Tram. 311-00272/09
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el decreixement del nivell de vida dels joves amb 
relació al de llurs pares
Tram. 311-00343/09
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’accés a l’habitatge
Tram. 311-00344/09
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’efecte sobre els joves de l’increment de les taxes 
universitàries
Tram. 311-00345/09
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el fracàs escolar i la qualitat de les universitats
Tram. 311-00346/09
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la desocupació dels joves
Tram. 311-00347/09
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a afrontar la desocupació
Tram. 311-00348/09
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la situació dels emprenedors
Tram. 311-00349/09
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la precarietat laboral dels contractes dels joves
Tram. 311-00350/09
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la petició d’informació a l’operadora de la central 
nuclear d’Ascó amb relació al vessament d’aigua radioactiva 
del 27 d’abril de 2011
Tram. 311-00584/09
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la petició d’informació a l’operadora de la central 
nuclear d’Ascó sobre la radiació a la qual van estar exposats 
els operaris durant el vessament d’aigua contaminada el  
28 d’abril de 2011
Tram. 311-00585/09
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’obertura d’un expedient informatiu relatiu a 
la seguretat industrial a l’operadora de la central nuclear 
d’Ascó amb relació al vessament d’aigua contaminada el  
27 d’abril de 2011
Tram. 311-00586/09
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’informe d’inspecció de la central nuclear d’Ascó 
elaborat pel Consell de Seguretat Nuclear el 14 de febrer de 
2011
Tram. 311-00588/09
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la renovació de la llicència de la central nuclear 
d’Ascó 1
Tram. 311-00589/09
Substanciació p. 15

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions amb relació a les necessitats de les escoles 
de música
Tram. 314-14335/09
Resposta del Govern p. 15
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici i la finalització de les obres de l’Escola Univers, al barri 
de Gràcia de Barcelona
Tram. 314-14336/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ubicació definitiva de l’Escola Univers al barri de Gràcia de 
Barcelona
Tram. 314-14337/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ubicació alternativa de l’Escola Univers al barri de Gràcia de 
Barcelona
Tram. 314-14338/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament definitiu de l’Escola Univers, al barri de Grà-
cia de Barcelona
Tram. 314-14339/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dificultats d’alguns instituts per a pagar les despeses 
corrents
Tram. 314-14340/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la comunicació feta pels directors dels instituts al Depar-
tament d’Ensenyament amb relació a les dificultats per a 
cobrir les necessitats dels centres
Tram. 314-14341/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avançament de pagaments als instituts per a afrontar les 
despeses ordinàries
Tram. 314-14342/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’alternativa dels instituts per a cobrir el pagament de les 
despeses bàsiques
Tram. 314-14343/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contribució dels pares dels alumnes al manteniment dels 
instituts
Tram. 314-14344/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dificultat dels instituts de Sabadell (Vallès Occidental) per a 
afrontar el pagament de les despeses bàsiques
Tram. 314-14345/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del sou als treballadors del servei de cuina i neteja 
de la llar d’infants Josep Pallach, de Gavà (Baix Llobregat), i 
sobre la cancel·lació del contracte al concessionari
Tram. 314-14380/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la nova escola de Quart (Gironès)
Tram. 314-14382/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions dels acords entre el Grup Godó i Renfe, Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya, els centres sanitaris 
públics i els centres penitenciaris per al repartiment gratuït 
d’exemplars de La Vanguardia
Tram. 314-14479/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud al Ministeri de Defensa de tancament del camp de 
tir de la base militar Álvarez de Castro
Tram. 314-14480/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de transport públic nocturn amb menys de cinc usua-
ris per trajecte i dia
Tram. 314-14493/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de transport públic nocturn el cost per usuari i trajecte 
de les quals és igual o superior a 15 euros
Tram. 314-14494/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
crítiques de la relatora especial de les Nacions Unides per a 
la violència masclista al Departament d’Interior
Tram. 314-14508/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de la lluita contra la violència masclista en el mateix 
programa que la lluita contra la violència exercida sobre les 
persones grans i els menors
Tram. 314-14509/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la destitució del cap de relacions amb l’Adminis-
tració de justícia dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14510/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destitució del responsable de relacions amb l’Administració 
de justícia dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14511/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a responsabilitzar un professional del Cos dels 
Mossos d’Esquadra dels fets esdevinguts a la Ciutat de la 
Justícia el 6 d’octubre de 2011
Tram. 314-14512/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la  
protecció del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a  
la responsabilitat dels fets esdevinguts a la Ciutat de la Jus-
tícia el 6 d’octubre de 2011
Tram. 314-14513/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per al nomenament del responsable de relacions 
amb l’Administració de justícia dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14514/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la renovació del contracte de rènting de 380 vehicles dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14574/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de la ciutat de repòs i de vacances de Tarragona
Tram. 314-14605/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de la residència de vacances de Les (Val d’Aran)
Tram. 314-14606/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament de la residència de vacances de Llançà (Alt 
Empordà)
Tram. 314-14607/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 25 d’octubre de 2011
Tram. 314-14608/09
Resposta del Govern p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 8 de novembre de 2011
Tram. 314-14609/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de llocs de treball de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14858/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de modificació de la relació de llocs de treball de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14859/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a modificar la relació de llocs de treball de la 
Casa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14860/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació dels treballadors en la modificació de la rela-
ció de llocs de treball a la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
(Rosselló)
Tram. 314-14861/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’acomiadaments previstos a la Casa de la Genera-
litat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14862/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri seguit en la previsió d’acomiadaments a la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14863/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades salarials al personal de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14864/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la re-
distribució de tasques després dels acomiadaments a la Casa  
de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14865/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats suprimides després dels acomiadaments a la Casa 
de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14866/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de professionals dels equips d’atenció primària 
de Vilassar de Dalt - Cabrils i de Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-14900/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades al 061 que no han estat ateses durant la primera 
setmana de desembre del 2011
Tram. 314-15094/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades al 061 que no han estat ateses durant la primera 
setmana de desembre del 2011 en el torn de matí
Tram. 314-15095/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades al 061 que no han estat ateses durant la primera 
setmana de desembre del 2011 en el torn de tarda
Tram. 314-15096/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors acomiadats per Arvato Qualytel com 

a concessionària de l’atenció telefònica del Servei d’Emer-
gències Mèdiques
Tram. 314-15097/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris aplicats en la compra pública eficient amb relació al 
consum d’energia, especialment en la compra de vehicles
Tram. 314-15258/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
moment en què va detectar els problemes financers de la 
secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l’Aldea (Baix 
Ebre)
Tram. 314-15273/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Institut Català de Finances i de l’àrea 
d’Impuls del Crèdit Català Agrari per a ajudar els titulars de 
comptes i dipòsits de la secció de crèdit de la cooperativa 
agrícola de l’Aldea (Baix Ebre) a recuperar llurs estalvis
Tram. 314-15274/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Institut Català de Finances i de l’àrea 
d’Impuls del Crèdit Català Agrari per a evitar situacions com 
la de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l’Aldea 
(Baix Ebre)
Tram. 314-15275/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a impulsar l’activitat de la cooperativa 
agrícola de l’Aldea (Baix Ebre) i poder-ne amortitzar les in-
versions
Tram. 314-15276/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals l’alcalde i l’equip de govern de l’Ajun-
tament de l’Aldea (Baix Ebre) no van ésser convocats a la 
reunió tinguda el 5 de desembre de 2011 al Departament 
d’Economia i Coneixement per a tractar la situació de la sec-
ció de crèdit de la cooperativa agrícola d’aquesta població
Tram. 314-15300/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals es van convocar regidors de l’oposició 
a l’Ajuntament de l’Aldea (Baix Ebre) a la reunió tinguda el  
5 de desembre de 2011 al Departament d’Economia i Conei-
xement per a tractar la situació de la secció de crèdit de la 
cooperativa agrícola d’aquesta població
Tram. 314-15301/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals l’alcalde i l’equip de govern de l’Ajun-
tament de l’Aldea (Baix Ebre) no van ésser convocats a la 
reunió tinguda el 16 de desembre de 2011 a la Delegació 
del Govern de les Terres de l’Ebre, a Tortosa, per a tractar la  
situació de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de 
l’Aldea
Tram. 314-15302/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals es van convocar regidors de l’oposició a 
l’Ajuntament de l’Aldea (Baix Ebre) a la reunió tinguda el 5 de 
desembre de 2011 a la Delegació del Govern de les Terres 
de l’Ebre, a Tortosa, per a tractar la situació de la secció de 
crèdit de la cooperativa agrícola de l’Aldea
Tram. 314-15303/09
Resposta del Govern p. 29

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
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poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora El Terrat
Tram. 316-00001/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 29

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora Minoria Absoluta
Tram. 316-00002/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 29

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora Dagoll Dagom
Tram. 316-00003/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 29

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora Grupo MediaPro
Tram. 316-00004/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 30

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el cost dels programes i continguts audiovisuals que la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals contracta amb la 
productora Triacom Audiovisual
Tram. 316-00005/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 30

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les declaracions del delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre relatives al parc eòlic d’Horta de Sant Joan 
(Terra Alta)
Tram. 311-00231/09
Retirada p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre l’impacte econòmic d’una possible demanda de l’em-
presa autoritzada per a instal·lar el parc eòlic d’Horta de Sant  
Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00232/09
Retirada p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’execució del tram de la línia elèctrica entre 
Sentmenat i Bescanó
Tram. 311-00233/09
Retirada p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i 
als subclústers de l’energia i la indústria fotovoltaiques
Tram. 311-00255/09
Retirada p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i 
als subclústers de l’energia i la indústria fotovoltaiques
Tram. 311-00260/09
Retirada p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els acords del conseller d’Empresa i Ocupació 
amb els alcaldes de la Zona de Desenvolupament Prioritari 
de la Terra Alta del 17 de febrer de 2011
Tram. 311-00275/09
Retirada p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la polèmica amb relació a la central eòlica de 
Pesells, a Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00276/09
Retirada p. 31

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la creació de patrulles de pagesos a Alcarràs 
(Segrià)
Tram. 311-01534/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius que han impulsat els pagesos d’Alcarràs 
(Segrià) a crear patrulles
Tram. 311-01535/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la informació publicada a El Periódico segons 
la qual els Mossos d’Esquadra van demanar a l’alcalde d’Al-
carràs (Segrià) que els pagesos deixessin de patrullar a la nit
Tram. 311-01536/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació publicada a El Mundo segons la qual 
el delegat del Govern a Lleida va permetre patrulles noctur-
nes a Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-01537/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures adoptades pel Departament d’Interior 
per a posar fi als robatoris als camps d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-01538/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra i de 
vehicles destinats al servei de seguretat a Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-01539/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les denúncies per delictes o faltes comesos a 
Alcarràs (Segrià) rebudes pels Mossos d’Esquadra del no-
vembre de 2011 al gener de 2012
Tram. 311-01540/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les sol·licituds de renda mínima d’inserció proce-
dents dels serveis socials dels ajuntaments del 2011
Tram. 311-01541/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les sol·licituds de renda mínima d’inserció proce-
dents d’entitats socials homologades del 2011
Tram. 311-01542/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la demora en l’aprovació dels expedients de renda 
mínima d’inserció del 2011
Tram. 311-01543/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment d’ingressos mínims a les persones 
que esgotin les prestacions i els subsidis d’atur el 2012
Tram. 311-01544/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les alternatives del Departament d’Empresa i 
Ocupació a la renda mínima d’inserció
Tram. 311-01545/09
Anunci p. 35
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’atorgar una partida extraordinària per 
a emergències socials als ajuntaments i consells comarcals
Tram. 311-01546/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’eliminació de l’accés a uns ingressos mínims de 
subsistència per a persones sense altres fonts d’ingressos
Tram. 311-01547/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el cost de la contractació de Randstat per al 
control de la renda mínima d’inserció
Tram. 311-01548/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions fetes per l’Agència Catalana del 
Consum amb relació a la problemàtica de les participacions 
preferents
Tram. 311-01552/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions fetes per a protegir els interes-
sos dels petits inversors que van subscriure participacions 
preferents
Tram. 311-01553/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la problemàtica de les participacions preferents i 
sobre l’actuació dels bancs i de les caixes
Tram. 311-01554/09
Anunci p. 37

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recepció pels Mossos d’Esquadra de la denúncia d’un 
ciutadà contra agents de la Guàrdia Civil de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat per una presumpta agressió per haver-se 
negat a parlar en castellà el 27 de gener de 2012
Tram. 314-16588/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes davant la Delegació del Govern de l’Estat 
amb relació a la presumpta agressió d’agents de la Guàrdia 
Civil de l’aeroport de Barcelona - el Prat a un ciutadà per 
haver-se negat a parlar en castellà el 27 de gener de 2012
Tram. 314-16589/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat d’una queixa al ministre de l’Interior i a la Junta de 
Seguretat de Catalunya, amb l’exigència d’obrir un expe-
dient disciplinari, per la presumpta agressió d’agents de la 
Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelona - el Prat a un ciu-
tadà per haver-se negat a parlar en castellà el 27 de gener 
de 2012
Tram. 314-16590/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions fetes per l’Agència Catalana del Consum amb 
relació a la problemàtica de les participacions preferents
Tram. 314-16591/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions fetes per a protegir els interessos dels petits 
inversors que van subscriure participacions preferents
Tram. 314-16592/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
problemàtica de les participacions preferents i sobre l’actu-
ació dels bancs i de les caixes
Tram. 314-16593/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de llits
Tram. 314-16594/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de llits per es-
pecialitat
Tram. 314-16595/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de l’activitat quirúrgica ur-
gent
Tram. 314-16596/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de l’activitat quirúrgica 
programada
Tram. 314-16597/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de programa-
cions de consultes externes
Tram. 314-16598/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de proves di-
agnòstiques urgents
Tram. 314-16599/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de proves di-
agnòstiques programades
Tram. 314-16600/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de proves di-
agnòstiques per ingrés
Tram. 314-16601/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’urgències 
ateses
Tram. 314-16602/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’urgències 
amb ingrés
Tram. 314-16603/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’urgències 
ambulatòries
Tram. 314-16604/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de la contractació amb el 
CatSalut
Tram. 314-16605/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de la facturació a tercers 
obligats al pagament
Tram. 314-16606/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels resultats comptables
Tram. 314-16607/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de l’endeutament
Tram. 314-16608/09
Formulació p. 43
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les inversions
Tram. 314-16609/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les amortitzacions
Tram. 314-16610/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les altes hospitalàries
Tram. 314-16611/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les altes hospitalàries 
per especialitat
Tram. 314-16612/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de consultes 
externes
Tram. 314-16613/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’estades hos-
pitalàries
Tram. 314-16614/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels indicadors de com-
plexitat
Tram. 314-16615/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels indicadors de pro-
ductivitat
Tram. 314-16616/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de la contractació de per-
sonal
Tram. 314-16617/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’activitat assistencial als hospitals del Siscat
Tram. 314-16618/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de totes les especialitats als hospitals del 
Siscat
Tram. 314-16619/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits d’aguts als hospitals del Siscat
Tram. 314-16620/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estades als hospitals del Siscat
Tram. 314-16621/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de rotació als hospitals del Siscat
Tram. 314-16622/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de d’ocupació als hospitals del Siscat
Tram. 314-16623/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de primeres visites als hospitals del Siscat
Tram. 314-16624/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estades als hospitals del Siscat
Tram. 314-16625/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estades mitjanes als hospitals del Siscat
Tram. 314-16626/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre total de visites als hospitals del Siscat
Tram. 314-16627/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de segones i successives visites als hospitals del 
Siscat
Tram. 314-16628/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels contractes de perso-
nal de quaranta hores setmanals
Tram. 314-16629/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels contractes de perso-
nal equivalents de menys de quaranta hores setmanals
Tram. 314-16630/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels contractes de perso-
nal per categories
Tram. 314-16631/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de treballadors
Tram. 314-16632/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’unitats bàsi-
ques assistencials
Tram. 314-16633/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’altes a càrrec 
del CatSalut
Tram. 314-16634/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’altes a càrrec 
de mútues i companyies
Tram. 314-16635/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’estades a 
càrrec del CatSalut
Tram. 314-16636/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’estades a 
càrrec de mútues i companyies
Tram. 314-16637/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del percentatge d’estades 
mitjanes a càrrec del CatSalut
Tram. 314-16638/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del percentatge d’estades 
mitjanes a càrrec de mútues i companyies
Tram. 314-16639/09
Formulació p. 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del percentatge de l’ocu-
pació a càrrec del CatSalut
Tram. 314-16640/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del percentatge de l’ocu-
pació a càrrec de mútues i companyies
Tram. 314-16641/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses anuals
Tram. 314-16642/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses corrents 
anuals
Tram. 314-16643/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses de per-
sonal anuals
Tram. 314-16644/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses pagades 
per serveis assistencials externs anuals
Tram. 314-16645/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses de capital 
anuals
Tram. 314-16646/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses per tre-
balls i serveis pagats a metges consultors anuals
Tram. 314-16647/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos
Tram. 314-16648/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per factu-
ració a particulars
Tram. 314-16649/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per factu-
ració a mútues
Tram. 314-16650/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per presta-
ció de serveis assistencials a càrrec del CatSalut
Tram. 314-16651/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de subvenci-
ons a l’explotació
Tram. 314-16652/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de subvenci-
ons per a inversions
Tram. 314-16653/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera de 
proves diagnòstiques
Tram. 314-16654/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera de 
proves diagnòstiques per als procediments garantits
Tram. 314-16655/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera d’in-
tervencions quirúrgiques per tots els procediments
Tram. 314-16656/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera d’in-
tervencions quirúrgiques per als procediments garantits
Tram. 314-16657/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera de 
consultes externes
Tram. 314-16658/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps entre el diagnòstic de càncer i l’inici del tractament 
als hospitals del Siscat
Tram. 314-16659/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació i la construcció de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres 
(Selva)
Tram. 314-16660/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses que aboquen escòries salines de segona fosa 
de l’alumini en llocs no permesos i sobre les accions per a 
combatre aquests abocaments
Tram. 314-16661/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import meritat i reservat de l’u per cent cultural relatiu al 
Decret 175/1994 per a les obres de desdoblament de la car-
retera C-35 de Maçanet de la Selva a Llagostera
Tram. 314-16662/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’aprovació del nou pla de polítiques de dones
Tram. 314-16663/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades que s’ha reunit la comissió tècnica de 
seguiment del Pla de polítiques de dones el 2011
Tram. 314-16664/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades que s’ha reunit la Comissió Interdepar-
tamental per a la Igualtat d’Oportunitats per a les Dones el 
2011
Tram. 314-16665/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a la difusió de la línia telefònica 900 900 120
Tram. 314-16666/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’assessorament amb relació a situa-
cions de violència contra les dones el 2011
Tram. 314-16667/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activació del servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit 
de la violència masclista
Tram. 314-16668/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones víctimes de la violència masclista que han 
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rebut atenció psicològica de l’Institut Català de les Dones 
el 2011
Tram. 314-16669/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de dones víctimes de la violència masclista que 
han rebut assessorament jurídic de l’Institut Català de les 
Dones el 2011
Tram. 314-16670/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de cursos sobre perspectiva de gènere i dones im-
partits per personal de les administracions públiques el 2011
Tram. 314-16671/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a finançar polítiques de 
dones als ens locals el 2012
Tram. 314-16672/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones víctimes de violència masclista que han 
utilitzat el servei d’atenció d’urgències el 2011
Tram. 314-16673/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que han utilitzat els serveis d’acolli-
ment de dones amb fills a càrrec el 2011
Tram. 314-16674/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació del nombre de serveis d’atenció especialitzada 
el 2012
Tram. 314-16675/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones víctimes de violència masclista que han 
rebut ajut econòmic el 2011
Tram. 314-16676/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les vegades que s’ha reunit la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista el 2011
Tram. 314-16677/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que s’ha reunit el circuit territorial de l’Alt Pirineu i 
Aran contra la violència masclista el 2011
Tram. 314-16678/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que s’ha reunit el circuit territorial de la Catalunya 
central contra la violència masclista el 2011
Tram. 314-16679/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les vegades que s’ha reunit el circuit territorial del Camp de 
Tarragona contra la violència masclista el 2011
Tram. 314-16680/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que s’ha reunit el circuit territorial de les comarques 
de Lleida contra la violència masclista el 2011
Tram. 314-16681/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que s’ha reunit el circuit territorial de les Terres de 
l’Ebre contra la violència masclista el 2011
Tram. 314-16682/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades contra la violència masclista
Tram. 314-16683/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi del Protocol marc per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista
Tram. 314-16684/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’estendre el Pla pilot per a formació sobre preven-
ció de relacions abusives
Tram. 314-16685/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prevenció i la protecció de les dones víctimes de violència 
masclista
Tram. 314-16686/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització per a ampliar la pedrera de l’empresa La Pon-
derosa a Riudecols (Baix Camp)
Tram. 314-16687/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’autoritzacions per a activitats extractives i de 
tractament en pedreres a Riudecols (Baix Camp) enfront de 
la mitjana de Catalunya
Tram. 314-16688/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca d’actuació de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona 
davant les denúncies d’una plataforma ciutadana de Riude-
cols (Baix Camp) per les pedreres sense llicència que hi ha 
al municipi
Tram. 314-16689/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conveniència d’aprovar activitats extractives en pedreres a 
Riudecols (Baix Camp) sense l’existència d’un Pla d’ordena-
ció urbanística municipal
Tram. 314-16690/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’excés d’activitats extractives en pedreres a Riudecols (Baix 
Camp)
Tram. 314-16691/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la pèrdua dels Fons d’adaptació a la globalització aprovats 
pel Parlament Europeu per a ajudar els treballadors de Lear
Tram. 314-16692/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes per les quals el Parlament Europeu no ha fet arribar 
els ajuts del Fons d’adaptació a la globalització als treballa-
dors de Lear
Tram. 314-16693/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment dels requisits i terminis per a aconseguir els 
ajuts del Fons d’adaptació a la globalització per als treballa-
dors de Lear
Tram. 314-16694/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dates per a fer les sol·licituds dels ajuts del Fons d’adaptació 
a la globalització per als treballadors de Lear
Tram. 314-16695/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dates de tramitació davant les institucions europees de les 
sol·licituds dels ajuts del Fons d’adaptació a la globalització 
per als treballadors de Lear
Tram. 314-16696/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a fer efectiu l’import del Fons d’adaptació a 
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la globalització atorgat als treballadors de Lear en cas que 
no arribi
Tram. 314-16697/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica de Lear per a un pla de formació i 
reinserció dels treballadors
Tram. 314-16698/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures perquè Lear faci efectiu l’import per a un pla de 
formació i reinserció dels treballadors
Tram. 314-16699/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació de la creació del parc natural de les 
muntanyes de Prades i Poblet
Tram. 314-16700/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’incorporar la zona de desenvolupament prioritari 4 
(Baix Camp-Priorat) en el mapa eòlic
Tram. 314-16701/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’entrada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de les Borges del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16702/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de la intersecció de la carretera C-242 amb la 
N-420 a les Borges del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16703/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’as-
sumpció per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les des-
peses de l’estació depuradora d’aigües residuals de Montbrió  
del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16704/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes dels usuaris del autobusos amb què van dels Palla-
resos (Tarragonès) a l’Institut Vidal i Barraquer, a Tarragona
Tram. 314-16705/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mal funcionament del semàfor que hi ha a la desviació de la 
carretera TP-2031 de Tarragona a Santes Creus cap al cen-
tre urbà dels Pallaresos (Tarragonès)
Tram. 314-16706/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme públic propietari de l’edifici vell de l’Escola Jo-
sep Maria Soler i Gené, de Montbrió del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16707/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase en què es troba el projecte d’ampliació de la nova esco-
la de Montbrió del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16708/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase de construcció de l’edifici de batxillerat de l’Institut 
Fontanelles, de les Borges del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16709/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la nova escola de les Borges del Camp (Baix 
Camp)
Tram. 314-16710/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase de construcció de l’Escola Mirades, de Torredembarra 
(Tarragonès)
Tram. 314-16711/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cessió dels terrenys per a la construcció d’una nova escola a 
Maspujols (Baix Camp) i sobre la fase del projecte de cons-
trucció en què es troba
Tram. 314-16712/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a garantir l’atenció als usuaris afectats pel 
tancament de Spanair
Tram. 314-16713/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones afectades pel tancament de Spanair
Tram. 314-16714/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions per a atendre la situació dels treballadors de 
Spanair
Tram. 314-16715/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva participació en el gabinet de crisi creat pel tancament 
de Spanair
Tram. 314-16716/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’una comissió de seguiment de la situació de Spa-
nair, els membres que en formaven part i la periodicitat de 
les reunions tingudes
Tram. 314-16717/09
Formulació p. 72

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en els departaments del Govern 
i les seves entitats autònomes
Tram. 314-16718/09 a 314-16729/09
Formulació p. 72

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
els llocs de treball de la relació de llocs de treball dels depar-
taments del Govern i les seves entitats autònomes ocupats 
per interins
Tram. 314-16730/09 a 314-16741/09
Formulació p. 72

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins dels departaments del Govern i les seves 
entitats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16742/09 a 314-16753/09
Formulació p. 73

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Ge-
neralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en els 
departaments del Govern o les seves entitats autònomes
Tram. 314-16754/09 a 314-16765/09
Formulació p. 73

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a diver-
ses reunions del Govern
Tram. 314-16766/09 a 314-16770/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a haver d’intervenir la Universitat Autònoma de 
Barcelona el gener del 2012
Tram. 314-16771/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre  
la possible vulneració de l’autonomia universitària arran de la  
intervenció de la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 314-16772/09
Formulació p. 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació financera de la Universitat Autònoma de Barcelona 
el desembre del 2010 i el desembre del 2011
Tram. 314-16773/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de les dificultats de la Universitat Autònoma de 
Barcelona que es deriven de la retallada d’un 16% del pres-
supost assignat el 2011
Tram. 314-16774/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a garantir la viabilitat financera de la Universitat 
Autònoma de Barcelona el febrer del 2012
Tram. 314-16775/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els plans de viabilitat per a la Universitat Autònoma de Bar-
celona proposats pel Govern juntament amb el Rectorat i el 
Consell Social per al període 2012-2015
Tram. 314-16776/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos mínims salarials anuals de vuit mil euros que 
exigeix l’Agència Catalana de l’Habitatge per a l’adjudicació 
d’habitatges socials en règim de lloguer
Tram. 314-16777/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos mínims salarials que exigia l’Agència Catalana de 
l’Habitatge per a l’adjudicació d’habitatges socials el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-16778/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’algun ajut per al pagament de lloguers d’habi-
tatges socials de l’Agència Catalana de l’Habitatge
Tram. 314-16779/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de procediments de desnonament per manca de 
pagament del lloguer d’habitatges socials de l’Agència Cata-
lana de l’Habitatge que s’han incoat el 2011
Tram. 314-16780/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents beneficiaris d’alguna mesura 
de protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència el segon semestre del 2011
Tram. 314-16781/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents beneficiaris de la mesura de 
protecció d’atenció en la família pròpia el segon semestre 
del 2011
Tram. 314-16782/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infants i adolescents beneficiaris de mesures 
d’acolliment el segon semestre del 2011
Tram. 314-16783/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment en 
família aliena el segon semestre del 2011
Tram. 314-16784/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment en 
família preadoptiva el segon semestre del 2011
Tram. 314-16785/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents ingressats en centres d’aco-
lliment el segon semestre del 2011
Tram. 314-16786/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents ingressats en centres resi-
dencials d’acció educativa el segon semestre del 2011
Tram. 314-16787/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de joves ingressats en pisos assistits el segon 
semestre del 2011
Tram. 314-16788/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers acollits en centres d’acolli-
ment el segon semestre del 2011
Tram. 314-16789/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers acollits en centres residenci-
als el segon semestre del 2011
Tram. 314-16790/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves menors estrangers acollits en centres d’in-
serció sociolaboral el segon semestre del 2011
Tram. 314-16791/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de joves estrangers acollits en pisos assistits el 
segon semestre del segon semestre del 2011
Tram. 314-16792/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nois magribins atesos amb recursos de la xarxa 
ordinària de protecció el segon semestre del 2011
Tram. 314-16793/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
arribades de joves estrangers no acompanyats comptabilit-
zades el segon semestre del 2011
Tram. 314-16794/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades ateses per la Unitat de Detecció i Pre-
venció del Maltractament Infantil el segon semestre del 2011
Tram. 314-16795/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’expedients de protecció oberts per la Unitat 
de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil el segon 
semestre del 2011
Tram. 314-16796/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves acollits a l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i 
Extutelats el segon semestre del 2011
Tram. 314-16797/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interpretació de la legislació relativa a l’assistència sanitària 
de cobertura pública per als desocupats que no perceben 
cap prestació ni subsidi
Tram. 314-16798/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació que es dóna als desocupats que no perceben 
cap prestació ni subsidi sobre llur dret a l’assistència sani-
tària
Tram. 314-16799/09
Formulació p. 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exigència d’acreditar llur situació als desocupats que no 
perceben cap prestació ni subsidi
Tram. 314-16800/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exigència d’acreditar l’empadronament als desocupats que 
no perceben cap prestació ni subsidi
Tram. 314-16801/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de l’import corresponent al Pla únic d’obres i ser-
veis de Catalunya del 2010 per a la finalització de les obres 
de la Biblioteca Municipal de Maçanet de la Selva
Tram. 314-16802/09
Formulació p. 83

NOTES

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

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

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

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’inici de les obres de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-16803/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’acabament de les obres de l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-16804/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació a la comunitat educativa i l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) del calendari d’exe-
cució de les obres de l’Escola Els Aigüerols
Tram. 314-16805/09
Formulació p. 84
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a esdevenir 
independents energèticament
Tram. 311-00227/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures d’estalvi i efici
ència energètics a les administracions cata
lanes
Tram. 311-00228/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures d’estalvi i efici
ència energètics a la indústria i al comerç
Tram. 311-00229/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures d’estalvi i efici
ència energètics a les llars catalanes
Tram. 311-00230/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a afavorir 
la producció local d’energia
Tram. 311-00235/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el seguiment del funciona
ment de les plantes nuclears
Tram. 311-00272/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el decreixement del nivell de 
vida dels joves amb relació al de llurs pares
Tram. 311-00343/09

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Polítiques de Joventut, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’accés a l’habitatge
Tram. 311-00344/09

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Polítiques de Joventut, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’efecte sobre els joves de 
l’increment de les taxes universitàries
Tram. 311-00345/09

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Polítiques de Joventut, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 234).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el fracàs escolar i la qualitat 
de les universitats
Tram. 311-00346/09

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Polítiques de Joventut, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la desocupació dels joves
Tram. 311-00347/09

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Polítiques de Joventut, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a afrontar la 
desocupació
Tram. 311-00348/09

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Polítiques de Joventut, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la situació dels emprene
dors
Tram. 311-00349/09

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Polítiques de Joventut, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la precarietat laboral dels 
contractes dels joves
Tram. 311-00350/09

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Polítiques de Joventut, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 234).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la petició d’informació a 
l’operadora de la central nuclear d’Ascó amb 
relació al vessament d’aigua radioactiva del 
27 d’abril de 2011
Tram. 311-00584/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la petició d’informació a 
l’operadora de la central nuclear d’Ascó so
bre la radiació a la qual van estar exposats 
els operaris durant el vessament d’aigua 
contaminada el 28 d’abril de 2011
Tram. 311-00585/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’obertura d’un expedient 
informatiu relatiu a la seguretat industrial a 
l’operadora de la central nuclear d’Ascó amb 
relació al vessament d’aigua contaminada el 
27 d’abril de 2011
Tram. 311-00586/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’informe d’inspecció de la 
central nuclear d’Ascó elaborat pel Consell 
de Seguretat Nuclear el 14 de febrer de 2011
Tram. 311-00588/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la renovació de la llicència 
de la central nuclear d’Ascó 1
Tram. 311-00589/09

Substanciació

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions amb relació a les ne
cessitats de les escoles de música
Tram. 314-14335/09

Resposta del Govern
Reg. 42048 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14335/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions amb relació a les necessitats de les escoles 
de música

Grup Parlamentari: SP SI

Proponents: Antoni Strubell i Trueta

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

La voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya es 
continuar potenciant els ensenyaments musicals d’acord 
amb l’establert en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació.

La disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, estableix que l’administració 
educativa promou els ensenyaments artístics no reglats 
per mitjà de l’articulació de convenis amb els titulars de 
centres, d’acord amb la programació de l’oferta especí-
fica. Per això, el Departament d’Ensenyament, d’acord 
amb l’establert en l’article 42 de la Llei 12/2009, del  
10 de juliol, d’educació, i en els termes que determini la 
programació específica, pot subvencionar ensenyaments 
de règim especial.

Barcelona, 27 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’inici i la finalització de les obres de l’Es
cola Univers, al barri de Gràcia de Barcelona
Tram. 314-14336/09

Resposta del Govern
Reg. 42049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14336/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici i la finalització de les obres de l’Escola Univers, al 
barri de Gràcia de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
14336/09, 314-14337/09, 314-14338/09 i 314-14339/09:

El Departament d’Ensenyament té planificada i progra-
mada la construcció de l’Escola Univers del barri de 
Gràcia de Barcelona. Les obres es duran a terme quan la 
disponibilitat pressupostària ho permeti.

La ubicació definitiva de l’Escola Univers serà al solar 
del carrer Bailén, núm. 225-231 de Barcelona. Fins que 
no finalitzin les obres de construcció de l’Escola Uni-
vers, aquesta continuarà en la ubicació actual.

Barcelona, 27 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ubicació definitiva de l’Escola Uni
vers al barri de Gràcia de Barcelona
Tram. 314-14337/09

Resposta del Govern
Reg. 42049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14336/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ubicació alternativa de l’Escola Uni
vers al barri de Gràcia de Barcelona
Tram. 314-14338/09

Resposta del Govern
Reg. 42049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14336/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament definitiu de l’Escola 
Univers, al barri de Gràcia de Barcelona
Tram. 314-14339/09

Resposta del Govern
Reg. 42049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14336/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dificultats d’alguns instituts per a 
pagar les despeses corrents
Tram. 314-14340/09

Resposta del Govern
Reg. 42050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14340/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dificultats d’alguns instituts per a pagar les despeses 
corrents

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
14340/09, 314-14341/09, 314-14342/09, 314-14343/09, 
314-14344/09 i 314-14345/09:

Els centres han comunicat al Departament d’Ensenya-
ment la seva preocupació per al finançament.

El Departament d’Ensenyament, a petició dels centres, 
assessora en la gestió econòmica amb la finalitat d’ajus-
tar el pressupost a les despeses bàsiques de funciona-
ment.

El Departament d’Ensenyament ha prioritzat els paga-
ments que afecten al funcionament normal dels centres 
educatius públics.

Barcelona, 27 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació feta pels directors 
dels instituts al Departament d’Ensenya
ment amb relació a les dificultats per a co
brir les necessitats dels centres
Tram. 314-14341/09

Resposta del Govern
Reg. 42050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14340/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avançament de pagaments als ins
tituts per a afrontar les despeses ordinàries
Tram. 314-14342/09

Resposta del Govern
Reg. 42050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14340/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’alternativa dels instituts per a cobrir 
el pagament de les despeses bàsiques
Tram. 314-14343/09

Resposta del Govern
Reg. 42050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14340/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contribució dels pares dels alum
nes al manteniment dels instituts
Tram. 314-14344/09

Resposta del Govern
Reg. 42050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14340/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dificultat dels instituts de Sabadell 
(Vallès Occidental) per a afrontar el paga
ment de les despeses bàsiques
Tram. 314-14345/09

Resposta del Govern
Reg. 42050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14340/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del sou als treballadors 
del servei de cuina i neteja de la llar d’in
fants Josep Pallach, de Gavà (Baix Llobre
gat), i sobre la cancel·lació del contracte al 
concessionari
Tram. 314-14380/09

Resposta del Govern
Reg. 42051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14380/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del sou als treballadors del servei de cuina 
i neteja de la llar d’infants Josep Pallach, de Gavà (Baix 
Llobregat), i sobre la cancel·lació del contracte al con-
cessionari

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

El Departament d’Ensenyament va adjudicar el servei de 
neteja i cuina de llars d’infants de la Generalitat, d’acord 
amb el procediment establert per la Llei 30/2007 de 30 
d’octubre de Contractes del Sector Públic (en endavant 

LCSP), i en el moment de l’adjudicació, l’empresa Molt 
Net, S.L. es trobava completament al corrent en les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En el moment en que el Departament d’Ensenyament va 
tenir coneixement del problema, la unitat promotora de 
la contractació (el Servei de Règim Econòmic i Adminis-
tratiu de Centres Públics) va optar per comentar aquests 
fets amb l’empresa. En concret, es va contactat amb el 
seu representant per recordar-li les seves obligacions la-
borals, tot i que la responsabilitat del Departament d’En-
senyament, s’esgota en facilitar als licitadors, en el plec 
o documentació complementària, la informació sobre les 
condicions dels contractes dels treballadors als que afec-
ti la subrogació i que resulti necessària per tal d’avaluar 
els costos laborals. Aquesta obligació va ser degudament 
complerta en el procediment de contractació en el qual 
es va adjudicar aquest servei.

Atès que la situació ha esdevingut insostenible per a la 
correcta prestació del servei i per garantir els drets de 
les treballadores, des del Departament d’Ensenyament 
s’han iniciat les següents actuacions:

– Procediment negociat sense publicitat per imperiosa 
urgència, pel període de febrer a agost de 2012. Actu-
alment aquest procés es troba en fase de presentació 
d’ofertes per part de les empreses licitadores.

– Atès que, tot i tractar-se d’un procediment tramitat per 
imperiosa urgència requereix d’un termini mínim de 
tramitació, per tal de respectar la normativa vigent en 
matèria de contractació, s’han tramitat diferents contrac-
tes menors per cadascuna de les llars, per tal de donar 
compliment al servei de neteja durant el mes de gener.

Barcelona, 27 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de la nova escola de 
Quart (Gironès)
Tram. 314-14382/09

Resposta del Govern
Reg. 42052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14382/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la nova escola de Quart (Gironès)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

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

El Departament d’Ensenyament té planificada i progra-
ma la construcció de la nova escola al municipi de Quart. 
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Les obres es duran a terme quan la disponibilitat pressu-
postària ho permeti.

Barcelona, 27 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions dels acords entre el 
Grup Godó i Renfe, Ferrocarrils de la Ge
neralitat de Catalunya, els centres sanita
ris públics i els centres penitenciaris per al 
repartiment gratuït d’exemplars de La Van-
guardia.
Tram. 314-14479/09

Resposta del Govern
Reg. 42167 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14479/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les condicions dels acords entre el Grup Godó i Renfe, 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els centres 
sanitaris públics i els centres penitenciaris per al reparti-
ment gratuït d’exemplars de La Vanguardia.

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carmel Mòdol i Bresolí

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-14479/09, amb 
la informació facilitada per la Secretaria de Comunica-
ció del Departament de la Presidència.

Barcelona, 31 de gener de 2012

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

Annex

Us informo que actualment no existeix cap conveni sig-
nat amb el Grup Godó per a la distribució, de manera 
gratuïta, d’exemplars del diari La Vanguardia en els 
equipaments públics i els serveis públics referenciats a 
la pregunta.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud al Ministeri de Defensa de 
tancament del camp de tir de la base militar 
Álvarez de Castro
Tram. 314-14480/09

Resposta del Govern
Reg. 42108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14480/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud al Ministeri de Defensa de tancament del 
camp de tir de la base militar Álvarez de Castro

Grup Parlamentari: SP SI

Proponents: Antoni Strubell i Trueta

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-14480/09.

El Departament d’Interior, juntament amb l’Ajunta-
ment de Sant Climent Sescebes i l’exèrcit de terra de la 
base militar General Álvarez de Castro, està ultimant 
uns acords d’actuació per tal d’establir un marc de col-
laboració entre les diferents parts, en actuacions enca-
minades a garantir la prevenció del risc d’incendi i la 
seguretat en les instal·lacions, de l’entorn forestal i del 
veïnatge de la base militar General Álvarez de Castro, 
ubicada al terme municipal de Sant Climent Sescebes.

Alguns dels acords d’actuació que es contemplen són: 
cremes controlades a l’hivern i a l’inici de la primavera, 
reconeixement del terreny per, posteriorment, fer la de-
sactivació dels artefactes que no hagin esclatat, prohibi-
ció de fer pràctiques quan s’activi el Pla Alfa i/o els vents 
siguin de força superior a 40 km/h i durant els períodes 
d’alt risc d’incendi forestal, reunions periòdiques d’ava-
luació i planificació, etc...

Barcelona, 31 de gener de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de transport públic nocturn 
amb menys de cinc usuaris per trajecte i dia
Tram. 314-14493/09

Resposta del Govern
Reg. 42535 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14493/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies de transport públic nocturn amb menys de cinc 
usuaris per trajecte i dia

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-14493/09 i 
314-14494/09, amb les següents consideracions:

En el darrer exercici tancat del 2010 hi havia 17 línies 
de transport nocturn interurbà dins l’àmbit de la regió 
metropolitana de Barcelona (Annex 1).

En els dies feiners, el percentatge d’ocupació per expe-
dició era inferior a cinc viatgers en el cas de les línies 
Barcelona-Vilanova-Vilafranca del Penedès (N40), Bar-
celona-Esparreguera (N51), Barcelona-Caldes de Mont-
bui (N70), Barcelona-Granollers-La Garriga (N72),  
Barcelona-Vilassar (N81).

En el mateix Annex 1 s’indica les línies amb un cost su-
perior a 15 euros.

Davant aquesta situació resultava procedent endegar una 
reordenació dels serveis per tal d’ajustar-los a la deman-
da real.

Barcelona, 1 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de transport públic nocturn 
el cost per usuari i trajecte de les quals és 
igual o superior a 15 euros
Tram. 314-14494/09

Resposta del Govern
Reg. 42535 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14493/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les crítiques de la relatora especial de 
les Nacions Unides per a la violència mas
clista al Departament d’Interior
Tram. 314-14508/09

Resposta del Govern
Reg. 42292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14508/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les crítiques de la relatora especial de les Nacions Unides 
per a la violència masclista al Departament d’Interior

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-14508/09.

Les paraules de la Sra. Rashida Manjoo revelen un in-
terès en demandar a les administracions públiques un 
tractament específic de la violència masclista. Aquest 
plantejament és plenament compartit i coincident amb la 
política pública que impulsa el Departament d’Interior 
mitjançant el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de 
violència masclista i domèstica.

La lluita contra la violència masclista és un objectiu 
prioritari per al Departament d’Interior i el Govern i 
s’engloba dins la política d’assistència i protecció a les 
persones, i és precisament aquesta prioritat el que fa que 
s’analitzi i es treballi d’una manera específica.

No obstant, la política pública de seguretat ha d’incloure 
i observar la victimització d’altres persones de la nostra 
societat que es troben en una situació d’especial vulnera-
bilitat i és per això que el Pla de Seguretat i Atenció a les 
Víctimes de Violència Masclista i Domèstica incorpora, 
amb adequades singularitats, la infància i les persones 
grans.

Aquesta atenció, per part de la política pública de segure-
tat, d’altres víctimes, en cap cas va en detriment de l’ade-
quada i singularitzada atenció a la violència masclista i a 
la protecció de les víctimes de violència masclista.

Barcelona, 1 de febrer de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de la lluita contra la violèn
cia masclista en el mateix programa que la 
lluita contra la violència exercida sobre les 
persones grans i els menors
Tram. 314-14509/09

Resposta del Govern
Reg. 42293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14509/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inclusió de la lluita contra la violència masclista en el 
mateix programa que la lluita contra la violència exerci-
da sobre les persones grans i els menors

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-14509/09.

El Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència 
masclista i domèstica es configura com una política pú-
blica de seguretat.

Aquest Pla aporta un canvi substancial en l’abordatge 
d’aquesta problemàtica, centrant l’objecte de la política 
en la persona que ha vist vulnerats els seus drets, i és per 
això que representa també una ampliació de l’àmbit sub-
jectiu d’aplicació, donant cobertura a aquells col·lectius 
que presenten nivells més elevats de victimització i vul-
nerabilitat: dones, menors i gent gran.

La finalitat última del Pla de Seguretat i Atenció a les 
Víctimes de Violència Masclista i Domèstica és la re-
ducció del nombre de maltractaments, des de l’atenció, 
la protecció, l’assistència, la recuperació i la reparació 
integral. Principis tots ells recollits per la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista.

Per tant, la política pública dissenyada pel Departament 
d’Interior en l’àmbit de la prevenció i l’eradicació de la 
violència masclista és conseqüència del mandat directe 
de la Llei 5/2008.

L’enfocament del Pla inclou una anàlisi en profunditat de 
cada un dels fenòmens (pel que fa a la violència masclis-
ta i la violència domèstica que inclouria la violència con-
tra menors i persones grans), amb les seves singularitats 
i característiques que li són pròpies, però posant l’accent 
en la importància de la prevenció.

En aquest sentit, doncs, tal i com recull la Llei 5/2008 
dins l’àmbit sociocomunitari, s’han treballat els altres 
tipus de violència que es troben englobats en aquesta 
tipologia, com poden ser les agressions sexuals, els ma-
trimonis forçats, la mutilació genital femenina o el tràfic 
d’essers humans.

Sens dubte, la Llei 5/2008 ha estat un gran avenç legis-
latiu i és un referent tant a nivell nacional com interna-

cional pel que fa a la lluita contra la violència masclista. 
Aquesta norma ens dóna un marc d’actuació exemplar 
pel que fa al treball amb dones que pateixen violència, 
ja que permet emmarcar el treball des de la vessant de 
la seguretat pública i tenir un fonament sòlid on poder 
construir aquestes polítiques públiques per tal que siguin 
efectives.

El tractament singularitzat que el Pla de Seguretat fa de 
cadascuna de les manifestacions de la violència en per-
sones en situació d’especial vulnerabilitat potencia els 
eixos rectors de la Llei 5/2008 i permet incorporar la fi-
losofia i abordatge del legislador a la defensa i protecció 
d’altres víctimes.

El Pla, doncs, dóna resposta a la realitat dels milers de 
persones que viuen en situació de maltractament i des-
envolupa de manera prioritària les diverses actuacions 
específiques que permeten lluitar contra la violència 
masclista.

Barcelona, 1 de febrer de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la destitució del cap 
de relacions amb l’Administració de justícia 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14510/09

Resposta del Govern
Reg. 42473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14510/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la destitució del cap de relacions amb l’Admi-
nistració de justícia dels Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-14510/09, 314-14511/09, 314-
14512/09, 314-14513/09 i 314-14514/09.

En data 15 de desembre de 2011 es va publicar al DOGC 
el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la 
funció policial de la Direcció General de la Policia.

Un dels objectius d’aquest Decret i de la nova organitza-
ció que s’està produint a l’organització de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra és millorar l’eficàcia i 
l’eficiència en el treball de l’organització policial amb la 
redistribució de comandaments per tal de comptar amb 
els perfils professionals més adequats a cada lloc de tre-
ball.
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Així doncs, s’han produït i es produiran diferents canvis 
de destinació fruit d’aquesta redistribució, entre ells el de 
l’inspector Joan Mallafré, que en cap cas es pot conside-
rar una destitució o cessament.

Barcelona, 1 de febrer de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destitució del responsable de re
lacions amb l’Administració de justícia dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14511/09

Resposta del Govern
Reg. 42473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14510/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a responsabilitzar un 
professional del Cos dels Mossos d’Esqua
dra dels fets esdevinguts a la Ciutat de la 
Justícia el 6 d’octubre de 2011
Tram. 314-14512/09

Resposta del Govern
Reg. 42473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14510/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la protecció del Cos de Mossos d’Es
quadra amb relació a la responsabilitat dels 
fets esdevinguts a la Ciutat de la Justícia el 
6 d’octubre de 2011
Tram. 314-14513/09

Resposta del Govern
Reg. 42473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14510/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per al nomenament del 
responsable de relacions amb l’Administra
ció de justícia dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14514/09

Resposta del Govern
Reg. 42473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14510/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renovació del contracte de rènting 
de 380 vehicles dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14574/09

Resposta del Govern
Reg. 42472 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14574/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
renovació del contracte de rènting de 380 vehicles dels 
Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: SP SI

Proponents: Alfons López i Tena

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-14574/09.

L’entorn pressupostari actual ha comportat que la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) hagi 
realitzat, recentment, una reorganització del parc mòbil 
policial disponible.

L’anàlisi i la planificació d’aquesta circumstància ha fet 
possible una redistribució i reorganització dels vehicles 
policials i dels seus usos, atenent a criteris objectius, a 
càrregues de treball i a nombre d’efectius, per evitar, 
d’aquesta manera, situacions de descompensació en la 
redistribució dels vehicles.

Tot i això, no es veurà afectada la capacitat de resposta 
de la PG-ME, ja que l’aprofitament de diferents tipus de 
vehicles de dotació, juntament amb altres mesures d’op-
timització dels serveis, fa possible mantenir la capacitat 
de resposta de la PG-ME.

Així, doncs, els serveis que ofereix la PG-ME no han 
patit cap detriment pel que fa a la seva qualitat. La pla-
nificació, l’optimització i l’eficàcia adoptades en la nova 
distribució no comporten una reducció de les patrulles 
disponibles i garanteixen tots els serveis policials que 
s’han de realitzar en la normal activitat del dia a dia i, 
en cap cas, no han suposat una reducció o deteriorament 
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dels serveis que la PG-ME ofereix al conjunt de la ciu-
tadania.

Barcelona, 1 de febrer de2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de la ciutat de repòs i de 
vacances de Tarragona
Tram. 314-14605/09

Resposta del Govern
Reg. 42014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14605/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament de la ciutat de repòs i de vacances de Tar-
ragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les iniciatives amb NT. de la 314-14605/09 a la 314-
14607/09:

Les residències de temps lliure sostenen un model de 
vacances subvencionades que avui en dia ha quedat des-
virtuat. L’oferta de places hoteleres a Catalunya s’ha més 
que duplicat, la iniciativa privada ha incrementat i diver-
sificat la seva oferta, quedant a l’abast dels treballadors i 
treballadores del nostre país.

Per altra banda, les tres residències de temps lliure han 
estat històricament deficitàries. Els resultats negatius, 
que anualment es generen, són compensats a càrrec del 
pressupost del Departament d’Empresa i Ocupació.

Davant d’aquesta realitat i en un entorn de restriccions 
pressupostàries, és necessari destinar els recursos a ser-
veis essencials i d’interès públic, optimitzant l’oportuni-
tat i l’abast de cada política de despesa.

El 20 d’octubre de 2011 el Secretari General, per indica-
ció del conseller, va comunicar al Comitè Inter centres el 
cessament de l’activitat de la Residència de Temps Lliure 
de Les, de Llançà, i la Ciutat de Repòs i de Vacances 
de Tarragona de manera indefinida pels motius anterior-
ment exposats.

Posteriorment, el Secretari General ho va comunicar, 
personalment, als treballadors de les tres residències de 
temps lliure aquesta situació (a la Residència de Temps 
Lliure de Les el 28 d’octubre de 2011, a la Ciutat de 
repòs i de Vacances el 15.11.2011 i a la Residència de 
Temps Lliure de Llançà el 30.11.2011).

En el DOGC núm. 6031 de 23.12.2011 es publica l’Ordre 
EMO/359/2011, de 13 de desembre, per la qual es de-

termina el cessament de l’activitat de les residències de 
temps lliure de Les i de Llançà, i de la Ciutat de Repòs i 
Vacances de Tarragona.

Així doncs, essent conscients de l’impacte en el món lo-
cal que ocasionarà el cessament d’activitats de les tres 
residències de temps lliure, sobretot als municipis de Les 
i de Llançà, s’iniciaran converses amb l’administració 
local, entitats sense finalitat de lucre i en darrer cas, amb 
la iniciativa privada per trobar una sortida de continuïtat 
a les tres residències.

En tot cas, pel que fa al personal laboral fix i fix discon-
tinu de les residències de temps lliure, si no existeix una 
sortida de continuïtat, atès que queden sotmesos al 6è 
Conveni Col·lectiu Únic d’àmbit de Catalunya del Perso-
nal Laboral de la Generalitat de Catalunya, seran reubi-
cats en el propi departament o en altres departaments de 
la Generalitat de Catalunya. Aquesta reubicació de per-
sonal es farà comptant amb els representats sindicals i la 
Direcció General de la Funció Pública.

Barcelona, 24 de gener de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de la residència de va
cances de Les (Val d’Aran)
Tram. 314-14606/09

Resposta del Govern
Reg. 42014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14605/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de la residència de va
cances de Llançà (Alt Empordà)
Tram. 314-14607/09

Resposta del Govern
Reg. 42014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14605/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del  
25 d’octubre de 2011
Tram. 314-14608/09

Resposta del Govern
Reg. 42168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14608/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la 
reunió del Govern del 25 d’octubre de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Laia Bonet Rull

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 314-
14608/09 i 314-14609/09, amb la informació facilitada 
per l’Assessoria Jurídica del Departament de la Presi-
dència.

Barcelona, 31 de gener de 2012

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

Annex

Ens remetem a la resposta facilitada a la pregunta escri-
ta, amb Número de tramitació: 314-01315/09, formulada 
per la Il·ltre. diputada.

Mercè Curull i Martínez
Advocada en Cap
Departament de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 8 
de novembre de 2011
Tram. 314-14609/09

Resposta del Govern
Reg. 42168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14608/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de llocs de treball de la Ca
sa de la Generalitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14858/09

Resposta del Govern
Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14858/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre la relació de llocs de treball de la Casa de la Gene-
ralitat a Perpinyà (Rosselló)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 314-
14858/09 a 314-14866/09, ambdues incloses, amb la in-
formació facilitada per la Casa de la Generalitat a Perpi-
nyà del Departament de la Presidència.

Barcelona, 2 de febrer de 2012

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

Annex

Actualment, la plantilla de la Casa de la Generalitat a 
Perpinyà està formada per un tècnic i tres administratius.

En relació amb la reestructuració dels llocs de treball de 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà, val a dir que s’ha 
dut a terme per motius econòmics i organitzatius, i per 
tal d’optimitzar al màxim les competències i funcions 
del personal tècnic adscrit.

En aquest sentit, es preveu que les funcions que desenvo-
lupi el personal tècnic es puguin implementar de mane-
ra que se n’assoleixi major polivalència tot mantenint la 
seva categoria laboral.

Alhora, la reestructuració comporta la supressió d’un 
lloc de treball en l’àmbit de la comunicació, i una reduc-
ció de les retribucions brutes anuals dels llocs de treball 
corresponents al personal tècnic.

D’acord amb la legislació de l’Estat francès, aquesta re-
estructuració ha estat comunicada formalment als treba-
lladors amb els quals s’hi ha establert el procés de nego-
ciació corresponent, dins el termini legal previst.

El fet d’optimitzar les competències i les funcions del per-
sonal tècnic, ha de permetre mantenir l’activitat i el des-
envolupament de les missions confiades a la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà.

Perpinyà, 31 de gener de 2012

Joan Gaubí
Director
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de modificació de la relació 
de llocs de treball de la Casa de la Generali
tat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14859/09

Resposta del Govern
Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14858/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a modificar la relació 
de llocs de treball de la Casa de la Generali
tat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14860/09

Resposta del Govern
Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14858/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació dels treballadors en la 
modificació de la relació de llocs de treball 
a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros
selló)
Tram. 314-14861/09

Resposta del Govern
Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14858/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’acomiadaments previs
tos a la Casa de la Generalitat a Perpinyà 
(Rosselló)
Tram. 314-14862/09

Resposta del Govern
Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14858/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri seguit en la previsió d’acomi
adaments a la Casa de la Generalitat a Per
pinyà (Rosselló)
Tram. 314-14863/09

Resposta del Govern
Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14858/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retallades salarials al personal de 
la Casa de la Generalitat a Perpinyà (Ros
selló)
Tram. 314-14864/09

Resposta del Govern
Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14858/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redistribució de tasques després 
dels acomiadaments a la Casa de la Gene
ralitat a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14865/09

Resposta del Govern
Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14858/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats suprimides després dels 
acomiadaments a la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà (Rosselló)
Tram. 314-14866/09

Resposta del Govern
Reg. 42613 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14858/09.
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de professionals dels 
equips d’atenció primària de Vilassar de 
Dalt  Cabrils i de Vilassar de Mar (Maresme)
Tram. 314-14900/09

Resposta del Govern
Reg. 42012 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14900/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals dels equips d’atenció primària 
de Vilassar de Dalt - Cabrils i de Vilassar de Mar (Ma-
resme)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

Els Punts d’atenció continuada (PAC) no tenen població 
assignada per professional i la reordenació de l’atenció 
continuada no afecta a la població assignada als pro-
fessionals de l’EAP. El PAC de Vilassar de Mar té una 
població de referència de 39.248 habitants, diumenges i 
festius, i compta amb dos metges en horari diürn i noc-
turn, dos infermeres en horari diürn i una infermera en 
horari nocturn.

Barcelona, 27 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades al 061 que no han estat 
ateses durant la primera setmana de de
sembre del 2011
Tram. 314-15094/09

Resposta del Govern
Reg. 42690 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15094/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades al 061 que no han estat ateses durant la primera 
setmana de desembre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-15094/09, 314-15095/09 i 314-15096/09 
es responen conjuntament.

A l’annex es detalla el nombre de trucades gestionades 
pel servei d’emergències 061 durant la primera setmana 
de desembre.

Cal dir que els dies 5, 6 i 7 de desembre de 2011, uni-
lateralment i sense notificar-ho, l’adjudicatari va decidir 
reduir les hores d’operadors de demanda presencials ini-
cialment acordades amb la direcció de Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), que es van restablir a partir 
del dia 8 de desembre.

En aquest sentit, després de l’expedient informatiu obert 
en relació amb aquest incident, el Consell d’Administra-
ció del SEM va decidir incoar el corresponent expedient 
d’aplicació de penalitats contractuals

Barcelona, 2 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades al 061 que no han estat 
ateses durant la primera setmana de de
sembre del 2011 en el torn de matí
Tram. 314-15095/09

Resposta del Govern
Reg. 42690 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15094/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades al 061 que no han estat 
ateses durant la primera setmana de de
sembre del 2011 en el torn de tarda
Tram. 314-15096/09

Resposta del Govern
Reg. 42690 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15094/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors acomiadats 
per Arvato Qualytel com a concessionària 
de l’atenció telefònica del Servei d’Emer
gències Mèdiques
Tram. 314-15097/09

Resposta del Govern
Reg. 42691 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15097/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors acomiadats per Arvato Qualytel 
com a concessionària de l’atenció telefònica del Servei 
d’Emergències Mèdiques

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

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

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) no pot in-
tervenir en les decisions de l’empresa adjudicatària pel 
que fa a la selecció i contractació del seu personal i ha de 
respectar la seva autonomia organitzativa.

Tanmateix, el SEM vetlla per tal que es garanteixin la 
qualitat i els resultats del servei, prenent, si s’escau les 
mesures necessàries per al seu correcte funcionament, 
d’acord amb el previst en el contracte, plec de clàusules 
administratives particulars i plec de prescripcions tèc-
niques.

Barcelona, 2 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris aplicats en la compra pú
blica eficient amb relació al consum d’ener
gia, especialment en la compra de vehicles
Tram. 314-15258/09

Resposta del Govern
Reg. 42286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15258/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris aplicats en la compra pública eficient amb rela-
ció al consum d’energia, especialment en la compra de 
vehicles

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Herrera Torres

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

En el marc del pla d’estalvi i eficiència energètica als 
edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 
2011-2014, aprovat pel Govern el 30 d’agost de 2011, al 
llarg de l’exercici 2011 la Comissió Central de Submi-
nistraments ha licitat i adjudicat mitjançant el sistema 
de subhasta electrònica contractes de subministrament 
d’energia elèctrica en mitja i baixa tensió destinats als 
Departaments de l’Administració de la Generalitat, pel 
primer semestre del 2012. Aquesta licitació ha suposat 
una considerable simplificació administrativa i ha resul-
tat generadora d’economies d’escala amb la conseqüent 
eficiència en la contractació, amb un estalvi en l’import 
del preu de l’energia que es xifra al voltant del 2,8%.

D’altra banda, les empreses participants en l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica amb destinació 
als departaments de la Generalitat, vigent fins el 9 de ge-
ner de 2012, es comprometrien, en cas de resultar adju-
dicatàries, a un mínim d’un 15% d’origen d’energia reno-
vable o de cogeneració d’alta eficiència. Aquesta mateixa 
previsió es recull en el nou Acord marc de subministra-
ment d’energia elèctrica del passat 15 de desembre de 
2011, i que ha entrat en vigor el gener de 2012.

Pel que fa a l’adquisició de vehicles, al llarg del 2011 
no s’ha licitat ni adjudicat cap contracte centralitzat de 
subministrament de vehicles, ni mitjançant compra ni 
mitjançant arrendament amb opció de compra. Pel que 
fa a adquisicions de vehicles en exercicis anteriors i ac-
tualment en execució, es regeixen, pel que fa als criteris 
d’eficiència energètica i mediambientals, per allò recollit 
en els respectius plecs de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques en el seu moment aprovats.

Barcelona, 30 de gener de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el moment en què va detectar els pro
blemes financers de la secció de crèdit de 
la cooperativa agrícola de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 314-15273/09

Resposta del Govern
Reg. 42537 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15273/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
moment en què va detectar els problemes financers de 
la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l’Aldea 
(Baix Ebre)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes amb 
número de tramitació 314-15274/09, 314-15275/09 i 314-
15276/09, amb la informació següent:

La primera comunicació sobre la situació de la secció 
de crèdit de la Cooperativa es va produir quan els seus 
mateixos directius es van adreçar a la Direcció general 
de Política Financera, Assegurances i Tresor el 28 de no-
vembre de 2011, per informar de la manca de liquiditat 
a curt termini per fer front a les seves obligacions finan-
ceres més immediates, atesa la situació derivada per in-
versions fetes per la cooperativa en el segon semestre de 
2011, parcialment finançades amb recursos de la secció 
de crèdit, juntament amb les fortes retirades de dipòsits 
per part dels seus impositors principalment al novembre 
de 2011.

L’1 de desembre, la cooperativa anuncia la sol·licitud de 
ser declarada en concurs de creditors. Posteriorment, 
el 7 de desembre la cooperativa formalitza la sol·licitud 
d’acollir-se a l’art. 5.3 de la llei concursal (preconcurs) 
per protegir la seva activitat econòmica, ja que no im-
pedeix la gestió de la cooperativa al no estar limitats els 
seus actes de disposició, i al mateix temps impossibilita 
que algun creditor pogués instar el concurs necessari de 
la cooperativa.

Cal dir que la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor, amb la col·laboració de la direcció 
general de Finançament Agroalimentari de l’ICF, i con-
juntament amb la Cooperativa, van definir un pla d’actu-
ació per permetre el reintegrament dels saldos dipositats 
en la secció de crèdit als seus titulars. Així, en una pri-
mera fase, el 23 de desembre es van reintegrar els saldos 
de fins a 1.000 euros, més el 50% dels dipòsits a la vista 
que superessin dita quantitat. En una segona fase, durant 
el primer trimestre de 2012, és previst que es procedeixi 
a la realització de la resta d’actius financers de la coope-
rativa, inclosos els préstecs i crèdits atorgats per la secció  
fe crèdit, i al refinançament del seu endeutament.

Pel que fa a possibles situacions futures similars, cal 
recordar que l’ICF disposa de diverses línies obertes a 
les quals es poden adreçar les cooperatives agràries i els 
seus socis, bé per a l’obtenció de finançament a llarg ter-
mini per a les seves inversions en actiu fix; bé per a la 
capitalització de les cooperatives.

Finalment cal esmentar que la Cooperativa de l’Aldea 
compta amb un ajut de la Direcció General d’Alimenta-
ció, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, per a inver-
sions per al període 2011-2015, que equival a un 50% de 
les inversions que s’efectuï, dins dels paràmetres previs-
tos en aquest ajut, com ara un determinat nivell de ven-
des anual. D’altra banda, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, disposa 
també de diverses línies d’ajuts per al desenvolupament 
del sector agroalimentari i incrementar la dimensió eco-
nòmica i social de les cooperatives.

Barcelona, 1 de febrer de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Institut Català de 
Finances i de l’àrea d’Impuls del Crèdit Ca
talà Agrari per a ajudar els titulars de comp
tes i dipòsits de la secció de crèdit de la co
operativa agrícola de l’Aldea (Baix Ebre) a 
recuperar llurs estalvis
Tram. 314-15274/09

Resposta del Govern
Reg. 42537 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15273/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Institut Català de 
Finances i de l’àrea d’Impuls del Crèdit Ca
talà Agrari per a evitar situacions com la de 
la secció de crèdit de la cooperativa agríco
la de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 314-15275/09

Resposta del Govern
Reg. 42537 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15273/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a impulsar l’ac
tivitat de la cooperativa agrícola de l’Aldea 
(Baix Ebre) i poderne amortitzar les inver
sions
Tram. 314-15276/09

Resposta del Govern
Reg. 42537 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15273/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals l’alcalde i l’equip 
de govern de l’Ajuntament de l’Aldea (Baix 
Ebre) no van ésser convocats a la reunió tin
guda el 5 de desembre de 2011 al Departa
ment d’Economia i Coneixement per a trac
tar la situació de la secció de crèdit de la 
cooperativa agrícola d’aquesta població
Tram. 314-15300/09

Resposta del Govern
Reg. 42538 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15300/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals l’alcalde i l’equip de govern de l’Ajun-
tament de l’Aldea (Baix Ebre) no van ésser convocats a la 
reunió tinguda el 5 de desembre de 2011 al Departament 
d’Economia i Coneixement per a tractar la situació de 
la secció de crèdit de la cooperativa agrícola d’aquesta 
població

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us comunico que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes amb 
número de tramitació 314-15301/09, 314-15302/09 i 314-
15303/09, amb la informació següent:

Arran dels esdeveniments de primers de desembre de 
2011 en relació amb la Cooperativa Agrícola Catalana 
i Secció de Crèdit de l’Aldea, el director general de Po-
lítica Financera, Assegurances i Tresor va convocar els 
representants de la Cooperativa a una reunió que va tenir 
lloc el dia 5 de desembre de 2011 a les 10 hores a la seu 
del Departament d’Economia i Coneixement, a fi d’ava-
luar els fets i les possibles solucions en relació amb la 
manca de liquiditat de la secció de crèdit per atendre els 
seus pagaments més immediats.

Per part de la Generalitat també hi van assistir la direc-
tora general de Finançament Agroalimentari de l’Insti-
tut Català de Finances, el subdirector general d’Entitats 
de crèdit i Corporacions locals, el cap de la Inspecció 
Financera i l’assessor en Polítiques Econòmiques en 
l’Àmbit Agrari i Rural. Per tant, a aquesta reunió, amb 
un contingut de treball eminentment tècnic, no hi va as-
sistir cap membre integrant del consistori municipal de 
l’Aldea.

Posteriorment, a les 13 hores, va tenir lloc una sessió 
informativa a la seu del departament de Governació, 
presidida per la vicepresidenta del Govern Hble. Sra. Jo-
ana Ortega, en què es va reportar als assistents, entre els 
quals els regidors de l’Ajuntament de l’Aldea, les conclu-
sions de la reunió anterior.

Dies després, membres del Departament d’Economia 
i Coneixement van mantenir altres reunions de treball, 
tant a Barcelona com a les Terres de l’Ebre, amb els 
òrgans de govern i directius de la cooperativa per anar 

avançant en el disseny del pla d’actuacions a seguir per 
dotar de liquiditat l’esmentada entitat.

Barcelona, 1 de febrer de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals es van convocar 
regidors de l’oposició a l’Ajuntament de l’Al
dea (Baix Ebre) a la reunió tinguda el 5 de 
desembre de 2011 al Departament d’Econo
mia i Coneixement per a tractar la situació 
de la secció de crèdit de la cooperativa agrí
cola d’aquesta població
Tram. 314-15301/09

Resposta del Govern
Reg. 42538 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15300/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals l’alcalde i l’equip 
de govern de l’Ajuntament de l’Aldea (Baix 
Ebre) no van ésser convocats a la reunió tin
guda el 16 de desembre de 2011 a la Dele
gació del Govern de les Terres de l’Ebre, a 
Tortosa, per a tractar la situació de la sec
ció de crèdit de la cooperativa agrícola de 
l’Aldea
Tram. 314-15302/09

Resposta del Govern
Reg. 42538 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15300/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals es van convocar 
regidors de l’oposició a l’Ajuntament de l’Al
dea (Baix Ebre) a la reunió tinguda el 5 de de
sembre de 2011 a la Delegació del Govern de  
les Terres de l’Ebre, a Tortosa, per a tractar 
la situació de la secció de crèdit de la coo
perativa agrícola de l’Aldea
Tram. 314-15303/09

Resposta del Govern
Reg. 42538 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15300/09.

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Consell de Govern de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost dels pro
grames i continguts audiovisuals que la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
contracta amb la productora El Terrat
Tram. 316-00001/09

Resposta del president del Consell de Go-
vern
Reg. 42015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, per 
remissió, el 144 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya sobre preguntes amb resposta per escrit i, en con-
cret, en resposta a les preguntes escrites números 316-
00001/09, 316-00002/09, 316-00003/09, 316-00004/09, 
316-00005/09, formulades pel diputat Albert Rivera 
Día, portaveu del Subgrup Parlamentari Ciutadans, so-
bre el cost dels programes i/o continguts que contracta la 
CCMA a la productora El Terrat, Triacom Audiovisual, 
Minoria Absoluta, Dagoll Dagom i Grupo Mediapro: 

Resposta

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals con-
sidera que la informació sol·licitada no pot ser facilita-
da per escrit ja que pot transcendir a tercers en tant que 
seria publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 97 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, circumstància 
que vulneraria la bona fe contractual i lleialtat que ha 

de presidir qualsevol relació contractual i perjudicaria 
els interessos de la CCMA i el de les societats proveï-
dores, així com les estratègies empresarials i comercials 
d’aquestes.

No obstant aixó, d’acord amb el que estableix l’article 
48 del Reglament del Parlament de Catalunya, la CCMA 
manifesta la seva disposició a rebre a les seves instal-
lacions el diputat que formula la pregunta per facilitar-li 
la informació sol·licitada sota el compromís de guardar 
reserva.

Barcelona, 30 de gener de 2012

Enric Marín i Otto
President 

Pregunta al Consell de Govern de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost dels 
programes i continguts audiovisuals que la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu
als contracta amb la productora Minoria Ab
soluta
Tram. 316-00002/09

Resposta del president del Consell de Go-
vern
Reg. 42015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 316-00001/09.

Pregunta al Consell de Govern de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el cost dels pro
grames i continguts audiovisuals que la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
contracta amb la productora Dagoll Dagom
Tram. 316-00003/09

Resposta del president del Consell de Go-
vern
Reg. 42015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 316-00001/09.
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Pregunta al Consell de Govern de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost dels 
programes i continguts audiovisuals que la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu
als contracta amb la productora Grupo Me
diaPro
Tram. 316-00004/09

Resposta del president del Consell de Go-
vern
Reg. 42015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 316-00001/09.

Pregunta al Consell de Govern de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el cost dels 
programes i continguts audiovisuals que la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu
als contracta amb la productora Triacom 
Audiovisual
Tram. 316-00005/09

Resposta del president del Consell de Go-
vern
Reg. 42015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 316-00001/09.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions del delegat 
del Govern a les Terres de l’Ebre relatives al 
parc eòlic d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00231/09

Retirada

Retirada: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista.

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte econòmic d’una 
possible demanda de l’empresa autoritzada 
per a instal·lar el parc eòlic d’Horta de Sant 
Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00232/09

Retirada

Retirada: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista.

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució del tram de la lí
nia elèctrica entre Sentmenat i Bescanó
Tram. 311-00233/09

Retirada

Retirada: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista.

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les línies previstes per a 
donar suport al clúster i als subclústers de 
l’energia i la indústria fotovoltaiques
Tram. 311-00255/09

Retirada

Retirada: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista.

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les línies previstes per a 
donar suport al clúster i als subclústers de 
l’energia i la indústria fotovoltaiques
Tram. 311-00260/09

Retirada

Retirada: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista.

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els acords del conseller 
d’Empresa i Ocupació amb els alcaldes de 
la Zona de Desenvolupament Prioritari de la 
Terra Alta del 17 de febrer de 2011
Tram. 311-00275/09

Retirada

Retirada: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista.

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la polèmica amb relació a la 
central eòlica de Pesells, a Horta de Sant 
Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00276/09

Retirada

Retirada: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista.

Sessió núm. 19 de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 230).

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la creació de patrulles de 
pagesos a Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-01534/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41696 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 03.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el posicionament del Govern en relació a la 
creació de patrulles de pagesos al municipi de Alcarràs 
(Segrià)?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan, Josep Vendrell Gardeñes i Jaume 
Bosch Mestres, diputats del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius que han impulsat 
els pagesos d’Alcarràs (Segrià) a crear pa
trulles
Tram. 311-01535/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41697 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 03.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els motius, segons el Govern, que han im-
pulsat als pagesos d’Alcarràs(Segrià) a crear patrulles de 
veïns?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan, Josep Vendrell Gardeñes i Jaume 
Bosch Mestres, diputats del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació publicada a El 
Periódico segons la qual els Mossos d’Es
quadra van demanar a l’alcalde d’Alcarràs 
(Segrià) que els pagesos deixessin de patru
llar a la nit
Tram. 311-01536/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41698 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 03.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Confirma el Govern, la informació publicada al dia-
ri El Periódico del dia 20 gener de 2012 relativa a que 
els Mossos varen demanar a l’alcalde d’Alcarràs (Segrià) 
que els pagesos deixessin d’efectuar patrulles nocturnes?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan, Josep Vendrell Gardeñes i Jaume 
Bosch Mestres, diputats del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació publicada a El 
Mundo segons la qual el delegat del Govern 
a Lleida va permetre patrulles nocturnes a 
Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-01537/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41699 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 03.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Confirma el Govern la informació publicada al diari 
El Mundo del dia 24 de gener relativa a que el Delegat 
del Govern a Lleida, Ramón Farré, va permetre les pa-
trulles de pagesos del municipi d’Alcarràs (Segrià) amb 
l’argument que «si els pagesos volen tenir cura de la seva 
seguretat i volen donar una volta per les seves finques 
nosaltres no tenim res a dir»?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan, Josep Vendrell Gardeñes i Jaume 
Bosch Mestres, diputats del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades pel 
Departament d’Interior per a posar fi als ro
batoris als camps d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-01538/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41700 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 03.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures ha posat en marxa o preveu adoptar el 
Departament d’Interior per posar fi a l’onada de robato-
ris als camps del municipi d’Alcarràs (Segrià)?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan, Josep Vendrell Gardeñes i Jaume 
Bosch Mestres, diputats del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra i de vehicles destinats 
al servei de seguretat a Alcarràs (Segrià)
Tram. 311-01539/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41701 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 03.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– De quants mossos i de quines dotacions de vehicles 
disposa el cos de Mossos d’Esquadra per prestar el ser-
vei de seguretat al municipi d’Alcarràs (Segrià), tant de 
dia com de nit?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan, Josep Vendrell Gardeñes i Jaume 
Bosch Mestres, diputats del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les denúncies per delictes o 
faltes comesos a Alcarràs (Segrià) rebudes 
pels Mossos d’Esquadra del novembre de 
2011 al gener de 2012
Tram. 311-01540/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb dos altres 
diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41702 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 03.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Hortènsia Grau Juan, diputada, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines denúncies han rebut els Mossos d’Esquadra 
sobre presumptes delictes o faltes comesos al municipi 
d’Alcarràs (Segrià) durant els mesos de novembre i de-
sembre de 2011 i gener de 2012?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012

Hortènsia Grau Juan, Josep Vendrell Gardeñes i Jaume 
Bosch Mestres, diputats del GP d’ICV-EUiA



14 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 251

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les sol·licituds de renda mí
nima d’inserció procedents dels serveis so
cials dels ajuntaments del 2011
Tram. 311-01541/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41950 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 07.02.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, família  
i immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes sol·licituds de la renda mínima d’inserció cor-
responents a l’any 2011 procedents dels serveis socials 
bàsics dels ajuntaments s’han resolt? Quantes resten pen-
dents de resolució definitiva? Quina és la previsió per a 
resoldre-les?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les sol·licituds de renda mí
nima d’inserció procedents d’entitats soci
als homologades del 2011
Tram. 311-01542/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41951 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 07.02.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, família  
i immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
corresponents a l’any 2011 procedents d’entitats socials 
homologades s’han resolt? Quantes resten pendents de 
resolució definitiva? Quina és la previsió per a resoldre-
les?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la demora en l’aprovació 
dels expedients de renda mínima d’inserció 
del 2011
Tram. 311-01543/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41952 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 07.02.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, família  
i immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quins motius el Govern està demorant l’aprovació 
dels expedients de l’RMI corresponents a l’any 2011? És 
conscient que aquest retard en l’ingrés al programa in-
crementa el risc d’exclusió social que pateixen?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment d’ingressos 
mínims a les persones que esgotin les pres
tacions i els subsidis d’atur el 2012
Tram. 311-01544/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41953 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 07.02.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, família  
i immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Donat que les previsions econòmiques per l’any 2012 
apunten a l’agreujament de la crisis, quina garantia d’in-
gressos mínims oferirà el Govern als milers de persones 
que esgotin les prestacions i subsidis d’atur durant l’any 
2012 i que no presentin altra problemàtica social afegi-
da?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les alternatives del Departa
ment d’Empresa i Ocupació a la renda míni
ma d’inserció
Tram. 311-01545/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41954 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 07.02.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, família  
i immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Donat que els programes d’ocupació comptaran amb 
menys recursos per a l’any 2012, en què es concreten les 
alternatives a l’RMI a potenciar pel Departament d’Em-
presa i Ocupació per cobrir els casos estrictament labo-
rals?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’atorgar una 
partida extraordinària per a emergències 
socials als ajuntaments i consells comarcals
Tram. 311-01546/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41955 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 07.02.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, família  
i immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha previst el Govern atorgar una partida d’emergències 
socials extraordinària als ajuntaments i consells comar-
cals per a cobrir l’increment de demandes fruit de la res-
tricció en l’accés a l’RMI?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’eliminació de l’accés a uns 
ingressos mínims de subsistència per a per
sones sense altres fonts d’ingressos
Tram. 311-01547/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41956 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 07.02.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, família  
i immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com justifica el Govern emprendre en solitari una re-
forma en profunditat de l’RMI que elimina el dret uni-
versal d’accés a ingressos mínims de subsistència per a 
les persones que no disposessin d’altres fonts de renda 
reconegut per llei l’any 1997?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de la contractació de 
Randstat per al control de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 311-01548/09

Anunci
Jordi Miralles i Conte, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41957 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 07.02.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, família  
i immigració

Jordi Miralles Conte, diputat, Laura Massana Mas, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin cost ha tingut la contractació de serveis per gesti-
onar l’operatiu entorn l’RMI de Randstat?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012

Jordi Miralles Conte Laura Massana Mas
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions fetes per 
l’Agència Catalana del Consum amb relació 
a la problemàtica de les participacions pre
ferents
Tram. 311-01552/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb 1 altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42059 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 01.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Joan Herrera Torres, president, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha realitzat l’Agència Catalana de 
Consum en relació a la problemàtica de les participaci-
ons preferents, productes financers subscrits per petits 
inversors sense les degudes condicions d’informació?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012

Joan Herrera Torres Josep Vendrell Gardeñes
President GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions fetes per 
a protegir els interessos dels petits inver
sors que van subscriure participacions pre
ferents
Tram. 311-01553/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb 1 altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42060 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 01.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Joan Herrera Torres, president, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha realitzat el Govern adreçades a 
protegir els interessos dels petits inversors que van subs-
criure participacions preferents?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012

Joan Herrera Torres Josep Vendrell Gardeñes
President GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la problemàtica de les parti
cipacions preferents i sobre l’actuació dels 
bancs i de les caixes
Tram. 311-01554/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb 1 altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42061 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 01.02.2012

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Joan Herrera Torres, president, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern de la problemàtica de les 
participacions preferents i quina opinió té de l’actuació 
dels bancs i de les caixes en aquest cas?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012

Joan Herrera Torres Josep Vendrell Gardeñes
President GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recepció pels Mossos d’Esquadra 
de la denúncia d’un ciutadà contra agents 
de la Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelo
na  el Prat per una presumpta agressió per 
haverse negat a parlar en castellà el 27 de 
gener de 2012
Tram. 314-16588/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Va rebre el Cos de Mossos d’Esquadra una denuncia 
per una presumpte agressió produïda per agents de la 
Guàrdia Civil a l’aeroport del Prat el dia 27 de gener con-
tra una persona per haver-se negat a parlar en castellà 
amb ells, i quines actuacions, en cas haver-se rebut, va 
portar a terme el Cos de Mossos d’Esquadra com a con-
seqüència?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes davant la Dele
gació del Govern de l’Estat amb relació a la 
presumpta agressió d’agents de la Guàrdia 
Civil de l’aeroport de Barcelona  el Prat a 
un ciutadà per haverse negat a parlar en 
castellà el 27 de gener de 2012
Tram. 314-16589/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Quines accions ha realitzat o preveu realitzar el Go-
vern davant la Delegació del Govern central a Catalunya 
en relació a la presumpta agressió contra un ciutadà per 
negar-se a parlar en castellà amb uns agents de la Guar-
dia Civil a l’aeroport dl Prat el dia 27 de gener?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat d’una queixa al ministre de 
l’Interior i a la Junta de Seguretat de Cata
lunya, amb l’exigència d’obrir un expedi
ent disciplinari, per la presumpta agressió 
d’agents de la Guàrdia Civil de l’aeroport de 
Barcelona  el Prat a un ciutadà per haverse 
negat a parlar en castellà el 27 de gener de 
2012
Tram. 314-16590/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42008 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Preveu el Govern traslladar una queixa al Ministre de 
l’Interior del Govern central i a la Junta de Seguretat de 
Catalunya per la presumpta agressió d’uns agents de la 
Guàrdia Civil contra un ciutadà que es va negar a parlar 
en castellà a l’aeroport del Prat el dia 27 de gener, exigint 
l’obertura d’un expedient disciplinari?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions fetes per l’Agència Ca
talana del Consum amb relació a la proble
màtica de les participacions preferents
Tram. 314-16591/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Quines actuacions ha realitzat l’Agència Catalana de 
Consum en relació a la problemàtica de les participaci-
ons preferents, productes financers subscrits per petits 
inversors sense les degudes condicions d’informació?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions fetes per a protegir 
els interessos dels petits inversors que van 
subscriure participacions preferents
Tram. 314-16592/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Quines actuacions ha realitzat el Govern adreçades a 
protegir els interessos dels petits inversors que van subs-
criure participacions preferents?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la problemàtica de les participacions 
preferents i sobre l’actuació dels bancs i de 
les caixes
Tram. 314-16593/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Quina valoració fa el Govern de la problemàtica de les 
participacions preferents i quina opinió té de l’actuació 
dels bancs i de les caixes en aquest cas?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de llits
Tram. 314-16594/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42127 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits en funcio-
nament per a cadascun dels anys del període 2004-2011 
a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut 
de Catalunya (SISCAT)?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de llits per especialitat
Tram. 314-16595/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits en funcio-
nament, desglossat per tipologia i/o especialitats, inclo-
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sos els sociosanitaris i llarga estada, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011 a cadascun dels Hospitals 
del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT)?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
l’activitat quirúrgica urgent
Tram. 314-16596/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42129 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’activitat quirúrgica urgent realitzada, 
per tipus, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011 a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de 
Salut de Catalunya (SISCAT)?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
l’activitat quirúrgica programada
Tram. 314-16597/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42130 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’activitat quirúrgica programada rea-
litzada, per tipus, per a cadascun dels anys del període 
2004-2011 a cadascun dels Hospitals del Sistema Inte-
grat de Salut de Catalunya (SISCAT)?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de programacions de consultes ex
ternes
Tram. 314-16598/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de consultes externes a cadascun dels Hospitals 
del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), 
desglossat per especialitats, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de proves diagnòstiques urgents
Tram. 314-16599/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de proves di-
agnòstiques urgents a cadascun dels Hospitals del Siste-
ma Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat 
per tipus de prova, per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de proves diagnòstiques programa
des
Tram. 314-16600/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de proves di-
agnòstiques programades a cadascun dels Hospitals del 
Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), des-
glossat per tipus de prova, per a cadascun dels anys del 
període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de proves diagnòstiques per ingrés
Tram. 314-16601/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42134 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de proves diag-
nòstiques per ingrés a cadascun dels Hospitals del Siste-
ma Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat 
per tipus de prova, per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre d’urgències ateses
Tram. 314-16602/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències ate-
ses a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Sa-
lut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels anys del 
període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC



14 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 251

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre d’urgències amb ingrés
Tram. 314-16603/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42136 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències in-
gressades ateses a cadascun dels Hospitals del Sistema 
Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre d’urgències ambulatòries
Tram. 314-16604/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42137 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències am-
bulatòries ateses a cadascun dels Hospitals del Sistema 
Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
la contractació amb el CatSalut
Tram. 314-16605/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la contractació del CatSa-
lut amb a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat 
de Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
la facturació a tercers obligats al pagament
Tram. 314-16606/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42139 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la facturació a tercers obli-
gats al pagament a cadascun dels Hospitals del Sistema 
Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
resultats comptables
Tram. 314-16607/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42140 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els resultats comptables de 
l’exercici a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat 
de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat per tipus de 
resultat, per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
l’endeutament
Tram. 314-16608/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42141 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en l’endeutament a cadascun 
dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya 
(SISCAT), desglossat per tipus, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les inversions
Tram. 314-16609/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42142 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les inversions a cadascun 
dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya 
(SISCAT), per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les amortitzacions
Tram. 314-16610/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42143 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les amortitzacions a cadas-
cun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Ca-
talunya (SISCAT), per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les altes hospitalàries
Tram. 314-16611/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42144 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalització a 
cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de 
Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels anys del perí-
ode 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les altes hospitalàries per especialitat
Tram. 314-16612/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalització a 
cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de 
Catalunya (SISCAT), desglossat per especialitats, per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de consultes externes
Tram. 314-16613/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de consultes Ex-
ternes a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de 
Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre d’estades hospitalàries
Tram. 314-16614/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42147 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’estades hos-
pitalàries a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat 
de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat per tipus, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
indicadors de complexitat
Tram. 314-16615/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42148 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de comple-
xitat a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de 
Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
indicadors de productivitat
Tram. 314-16616/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42149 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de produc-
tivitat a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de 
Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
la contractació de personal
Tram. 314-16617/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42150 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la contractació de personal 
a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut 
de Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels anys del pe-
ríode 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’activitat assistencial als 
hospitals del Siscat
Tram. 314-16618/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42151 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Pensa el Govern que cadascun dels Hospitals del Siste-
ma Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT) ha de man-
tenir el nivell d’activitat assistencial actual?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de totes les especiali
tats als hospitals del Siscat
Tram. 314-16619/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Pensa el Govern que s’han de mantenir totes les espe-
cialitats de cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat 
de Salut de Catalunya (SISCAT)?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits d’aguts als hospitals 
del Siscat
Tram. 314-16620/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42153 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Nombre de llits d’aguts que estima el Govern amb que 
ha de comptar cadascun dels Hospitals del Sistema Inte-
grat de Salut de Catalunya (SISCAT) perquè sigui viable 
i sostenible?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estades als hospitals del 
Siscat
Tram. 314-16621/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42154 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’estades a cadascun dels Hos-
pitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SIS-
CAT), desglossat per especialitats, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’índex de rotació als hospitals del Siscat
Tram. 314-16622/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42155 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat l’índex de rotació a cadascun dels Hos-
pitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SIS-
CAT), desglossat per especialitats, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex de d’ocupació als hospitals del 
Siscat
Tram. 314-16623/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42156 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat l’índex d’ocupació a cadascun dels Hos-
pitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SIS-
CAT), desglossat per especialitats, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de primeres visites als hos
pitals del Siscat
Tram. 314-16624/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42157 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de primeres visites a cadascun 
dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya 
(SISCAT), desglossat per especialitats, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estades als hospitals del 
Siscat
Tram. 314-16625/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42158 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’estades a cadascun dels Hos-
pitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SIS-
CAT), desglossat per especialitats, per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estades mitjanes als hos
pitals del Siscat
Tram. 314-16626/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’estades mitjanes a cadascun 
dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya 
(SISCAT), desglossat per especialitats, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre total de visites als hospitals 
del Siscat
Tram. 314-16627/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42160 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre total de visites a cadascun 
dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya 
(SISCAT), desglossat per especialitats, per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de segones i successives 
visites als hospitals del Siscat
Tram. 314-16628/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de segones visites i successi-
ves a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Sa-
lut de Catalunya (SISCAT), desglossat per especialitats, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
contractes de personal de quaranta hores 
setmanals
Tram. 314-16629/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la contractació de perso-
nal amb contractes equivalents a 40 hores setmanals, 
desglossat per categories, a cadascun dels Hospitals del 
Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’evolució als hospitals del Siscat 
dels contractes de personal equivalents de 
menys de quaranta hores setmanals
Tram. 314-16630/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42163 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la contractació de personal 
amb contractes equivalents a menys de 40 hores setma-
nals, desglossat per categories, a cadascun dels Hospitals 
del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
contractes de personal per categories
Tram. 314-16631/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42164 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en la contractació de personal 
desglossat per categories, a cadascun dels Hospitals del 
Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de treballadors
Tram. 314-16632/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre total de personal 
de cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut 
de Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels anys del pe-
ríode 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre d’unitats bàsiques assistencials
Tram. 314-16633/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42166 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre total d’unitats 
bàsiques assistencials de cadascun dels Hospitals del 
Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre d’altes a càrrec del CatSalut
Tram. 314-16634/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina estat l’evolució en el nombre d’altes a càrrec del 
CatSalut a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat 
de Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels 
anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre d’altes a càrrec de mútues i com
panyies
Tram. 314-16635/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina estat l’evolució en el nombre d’altes a càrrec de 
Mútues i CIES a cadascun dels Hospitals del Sistema In-
tegrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre d’estades a càrrec del CatSalut
Tram. 314-16636/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina estat l’evolució en el nombre d’estades a càrrec 
del CatSalut a cadascun dels Hospitals del Sistema In-
tegrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’evolució als hospitals del Siscat 
del nombre d’estades a càrrec de mútues i 
companyies
Tram. 314-16637/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina estat l’evolució en el nombre d’estades a càrrec 
de Mútues i CIES a cadascun dels Hospitals del Sistema 
Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’evolució als hospitals del Siscat del per
centatge d’estades mitjanes a càrrec del Cat
Salut
Tram. 314-16638/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42174 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina estat l’evolució en el percentatge d’estades mit-
janes a càrrec del CatSalut a cadascun dels Hospitals del 
Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
percentatge d’estades mitjanes a càrrec de 
mútues i companyies
Tram. 314-16639/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42175 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina estat l’evolució en el percentatge d’estades mitja-
nes a càrrec de Mútues i CIES a cadascun dels Hospitals 
del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT),  
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
percentatge de l’ocupació a càrrec del Cat
Salut
Tram. 314-16640/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42176 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina estat l’evolució en el percentatge de l’ocupació 
a càrrec del CatSalut a cadascun dels Hospitals del Sis-
tema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a ca-
dascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
percentatge de l’ocupació a càrrec de mútu
es i companyies
Tram. 314-16641/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42177 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina estat l’evolució en el percentatge de l’ocupació 
a càrrec de Mútues i CIES a cadascun dels Hospitals del 
Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a 
cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les despeses anuals
Tram. 314-16642/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42178 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les despeses anuals a ca-
dascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de 
Catalunya (SISCAT), desglossat per tipus de despesa, 
per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les despeses corrents anuals
Tram. 314-16643/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42179 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les despeses corrents anu-
als a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Sa-
lut de Catalunya (SISCAT), desglossat per tipus de des-
pesa, per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les despeses de personal anuals
Tram. 314-16644/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les despeses de personal 
anuals a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat 
de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat per tipus 
de despesa, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les despeses pagades per serveis assisten
cials externs anuals
Tram. 314-16645/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les despeses pagades per ser-
veis assistencials externs anuals a cadascun dels Hospi-
tals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT),  
desglossat per tipus de despesa, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les despeses de capital anuals
Tram. 314-16646/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les despeses de capital 
anuals a cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat 
de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat per tipus 
de despesa, per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les despeses per treballs i serveis pagats a 
metges consultors anuals
Tram. 314-16647/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42183 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les despeses per treballs 
i serveis pagats a metges consultors anuals a cadascun 
dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya 
(SISCAT), desglossat per tipus de despesa, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
ingressos
Tram. 314-16648/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42184 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos a cadascun 
dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya 
(SISCAT), desglossat per tipus, per a cadascun dels anys 
del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
ingressos per facturació a particulars
Tram. 314-16649/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42185 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos per factura-
ció a particulars a cadascun dels Hospitals del Sistema 
Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat per 
tipus, per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
ingressos per facturació a mútues
Tram. 314-16650/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos per factura-
ció a mútues a cadascun dels Hospitals del Sistema In-
tegrat de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat per 
tipus, per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
ingressos per prestació de serveis assisten
cials a càrrec del CatSalut
Tram. 314-16651/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos de prestació de 
serveis assistencials a càrrec del Servei Català de la Salut a  
cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de 
Catalunya (SISCAT), desglossat per tipus, per a cadas-
cun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de subvencions a l’explotació
Tram. 314-16652/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de subvencions 
a l’explotació a cadascun dels Hospitals del Sistema In-
tegrat de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat per 
tipus, per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat del 
nombre de subvencions per a inversions
Tram. 314-16653/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de subvencions 
per inversions a cadascun dels Hospitals del Sistema In-
tegrat de Salut de Catalunya (SISCAT), desglossat per 
tipus, per a cadascun dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les llistes d’espera de proves diagnòstiques
Tram. 314-16654/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les llistes d’espera de pro-
ves diagnòstiques per tots els procediments a cadascun 
dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya 
(SISCAT), per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les llistes d’espera de proves diagnòstiques 
per als procediments garantits
Tram. 314-16655/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les llistes d’espera de pro-
ves diagnòstiques per procediments garantits a cadascun 
dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Catalunya 
(SISCAT), per a cadascun dels anys del període 2004-
2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les llistes d’espera d’intervencions quirúrgi
ques per tots els procediments
Tram. 314-16656/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les llistes d’espera d’inter-
vencions quirúrgiques per tots els procediments a cadas-
cun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de Ca-
talunya (SISCAT), per a cadascun dels anys del període 
2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les llistes d’espera d’intervencions quirúrgi
ques per als procediments garantits
Tram. 314-16657/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les llistes d’espera d’in-
tervencions quirúrgiques pels procediments garantits a 
cadascun dels Hospitals del Sistema Integrat de Salut de 
Catalunya (SISCAT), per a cadascun dels anys del perí-
ode 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les llistes d’espera de consultes externes
Tram. 314-16658/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució en les llistes d’espera total de 
consultes externes a cadascun dels Hospitals del Sistema 
Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), per a cadascun 
dels anys del període 2004-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps entre el diagnòstic de càn
cer i l’inici del tractament als hospitals del 
Siscat
Tram. 314-16659/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el temps, a cadascun dels Hospitals del Siste-
ma Integrat de Salut de Catalunya (SISCAT), entre el di-
agnòstic i l’inici del tractament, seguint els procediments 
del Circuit de Diagnòstic Ràpid, desglossat per tipus de 
càncer, per a cadascun dels anys del període 2009-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació i la construcció de l’Escola 
Sant Iscle, de Vidreres (Selva)
Tram. 314-16660/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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.

La construcció del nou CEIP Sant Iscle de Vidreres (la 
Selva) és una llarga reivindicació de la comunicat educa-
tiva, dels pares i mares, i de l’Ajuntament del municipi.

L’actual edifici que ocupa el CEIP Sant Iscle pateix 
sobresaturació i presenta deficiències estructurals que 
poden provocar problemes de seguretat, una situació re-
coneguda per totes les parts i que justifica sobradament 
la necessitat de prioritzar la construcció del nou equipa-
ment.

De fet, les obres estaven projectades i previstes per a rea-
litzar-se abans de l’any 2012, per això l’Ajuntament ha re-
alitzat obres d’urbanització, per valor de 272.564 euros,  
de la zona d’equipaments públics on s’ha de construir la 
nova escola.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quina és la previsió de la Conselleria d’Ensenyament 
sobre la licitació i construcció del nou CEIP Sant Iscle 
de Vidreres?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses que aboquen escòries 
salines de segona fosa de l’alumini en llocs 
no permesos i sobre les accions per a com
batre aquests abocaments
Tram. 314-16661/09

Formulació
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 42207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Antoni Strubell i Trueta, diputat del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Segons assenyalen diverses informacions, prop de mil 
tones d’escòries salines de segona fosa de l’alumini 
(ESSFA) que es produeixen a Catalunya s’aboquen o 
es dipositen en un indret desconegut i no s’envien a la 
planta de reciclatge de Valcritec, a Valladolid, com va 
obligar un decret de la Generalitat de l’octubre de 2004.

Aquestes escòries són altament tòxiques i perilloses i po-
den tenir un impacte sobre el medi ambient i la salut de 
les persones segons la llista Europea de Residus (LER)

En conseqüència li demanem urgentment que ens infor-
mi sobre: 

1. Quina de les empreses que les produeixen a Catalu-
nya, Alcasa, ubicada a Les Franqueses del Vallès, i Alu-
minsa, de Teià, ha deixat de reciclar aquestes escòries.

2. A quin indret i en quines condicions s’estan abocant.

3. Si l’Àrea Industrial de l’Agència de Residus que té, en-
tre les seves funcions, controlar i inspeccionar les acti-
vitats gestores dels residus ha fet les inspeccions adients 
per detectar aquesta greu irregularitat, i si ha iniciat un 
expedient sancionador.
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4. Les raons per les que l’Agència de Residus no impul-
sa una planta de reciclatge a Catalunya que permeti la 
creació de nous llocs de treball d’una activitat ambiental 
com és el reciclatge, enlloc de enviar-les a la planta de 
Valladolid. Promoure la minimització i la valoració dels 
residus industrials hauria de ser l’objectiu d’un Govern 
nacionalista.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Antoni Strubell i Trueta
Diputat del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’import meritat i reservat de l’u per cent 
cultural relatiu al Decret 175/1994 per a les  
obres de desdoblament de la carretera C35 
de Maçanet de la Selva a Llagostera
Tram. 314-16662/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

El Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l’u per cent 
cultural estableix i regula les obres subjecte a la reserva 
de l’u per cent cultural, el procediment de reserva i l’apli-
cació d’aquest fons per a obres d’inversió en patrimoni 
cultural.

L’article 1.d) estableix que estan subjectes a la reserva de 
l’u per cent cultural les obres executades per particulars 
en virtut de concessió administrativa de la Generalitat.

En aquest supòsit s’hi troben les obres de la concessió 
per al desdoblament de la carretera C-35 de Maçanet de 
la Selva a Llagostera.

Interessa saber a aquesta diputada: 

1) Quins imports s’han meritat i reservat en concepte d’u 
per cent cultural per les obres de desdoblament de la car-
retera C-35 de Maçanet de la Selva a Llagostera?

2) En el supòsit que s’hagin reservat aquest imports, en 
quines inversions de patrimoni cultural català han rever-
tit o han de revertir?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’aprovació del nou pla de po
lítiques de dones
Tram. 314-16663/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quan està previst aprovar el nou Pla de polítiques de 
dones?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vegades que s’ha reunit 
la comissió tècnica de seguiment del Pla de 
polítiques de dones el 2011
Tram. 314-16664/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42217 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes vegades s’ha reunit la Comissió Tècnica de 
Seguiment del Pla de Polítiques de Dones durant l’any 
2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre de vegades que s’ha reunit la 
Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
d’Oportunitats per a les Dones el 2011
Tram. 314-16665/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42218 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes vegades s’ha reunit la Comissió Interdepar-
tamental per a la Igualtat d’Oportunitats per a les dones 
durant l’any 2011? Quines mesures han prioritzat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a la difusió de la línia 
telefònica 900 900 120
Tram. 314-16666/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42219 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes accions s’han dut a terme durant l’any 2011 
per a la difusió de material de sensibilització de la línia 
900.900.120? Quines tenen previst durant el 2012?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds d’assessora
ment amb relació a situacions de violència 
contra les dones el 2011
Tram. 314-16667/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42220 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes sol·licituds d’assessorament sobre possibles 
actuacions a realitzar davant una situació de violència 
contra les dones han fet particulars i professionals durant 
l’any 2011? I quantes durant el gener de 2012?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activació del servei d’intervenció en 
crisis greus en l’àmbit de la violència mas
clista
Tram. 314-16668/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42221 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– S’ha activat el Servei d’Intervenció en Crisis Greus en 
l’àmbit de la violència masclista durant el mes de gener 
del 2012? On s’ha activat el servei?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre de dones víctimes de la violèn
cia masclista que han rebut atenció psicolò
gica de l’Institut Català de les Dones el 2011
Tram. 314-16669/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes dones víctimes de violència masclista han 
rebut l’atenció psicològica que ofereix l’Institut Català  
de les Dones durant l’any 2011? I durant el mes de gener 
de 2012?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones víctimes de la vi
olència masclista que han rebut assessora
ment jurídic de l’Institut Català de les Dones 
el 2011
Tram. 314-16670/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes dones víctimes de violència masclista han rebut 
suport i assessorament jurídic de l’Institut Català de les Do-
nes durant l’any 2011? Quantes durant el gener del 2012?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de cursos sobre perspecti
va de gènere i dones impartits per personal 
de les administracions públiques el 2011
Tram. 314-16671/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants cursos s’han fet pel personal de les administra-
cions públiques de Catalunya sobre temes de perspectiva 
de gènere i dones durant l’any 2011? Quins estan previs-
tos per al 2012?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per a 
finançar polítiques de dones als ens locals 
el 2012
Tram. 314-16672/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions per 
finançar les despeses derivades de l’elaboració, la imple-
mentació o el desenvolupament de polítiques de dones 
als ens locals que tinguin lloc durant l’any 2012? Quin 
és l’impost previst?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones víctimes de vio
lència masclista que han utilitzat el servei 
d’atenció d’urgències el 2011
Tram. 314-16673/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes dones que pateixen violència masclista han 
utilitzat el servei d’atenció i acolliment d’urgències du-
rant l’any 2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han uti
litzat els serveis d’acolliment de dones amb 
fills a càrrec el 2011
Tram. 314-16674/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes dones i fills/es a càrrec han utilitzat els serveis 
d’acolliment i recuperació durant l’any 2011? Es mantin-
dran el mateix nombre de places l’any 2012?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’ampliació del nombre de serveis d’aten
ció especialitzada el 2012
Tram. 314-16675/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Està previst ampliar el nombre de Serveis d’Atenció 
Especialitzada l’any 2012? On està previst ubicar-los?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones víctimes de vio
lència masclista que han rebut ajut econòmic 
el 2011
Tram. 314-16676/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42229 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes dones víctimes de violència masclista han re-
but ajut econòmic de mesures de protecció integral con-
tra la violència de gènere l’any 2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que s’ha reunit la Comis
sió Nacional per a una Intervenció Coordi
nada contra la Violència Masclista el 2011
Tram. 314-16677/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42230 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes vegades al llarg del 2011 s’ha reunit la Comis-
sió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que s’ha reunit el circuit 
territorial de l’Alt Pirineu i Aran contra la vio
lència masclista el 2011
Tram. 314-16678/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes vegades s’ha reunit el circuit territorial de l’Alt 
Pirineu i Aran per a l’abordatge de la violència masclista 
al llarg del 2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que s’ha reunit el circuit 
territorial de la Catalunya central contra la 
violència masclista el 2011
Tram. 314-16679/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes vegades s’ha reunit el circuit territorial de la 
Catalunya Central per a l’abordatge de la violència mas-
clista al llarg del 2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que s’ha reunit el circuit 
territorial del Camp de Tarragona contra la 
violència masclista el 2011
Tram. 314-16680/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42233 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes vegades s’ha reunit el circuit territorial del 
Camp de Tarragona per a l’abordatge de la violència 
masclista al llarg del 2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que s’ha reunit el circuit 
territorial de les comarques de Lleida contra 
la violència masclista el 2011
Tram. 314-16681/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes vegades s’ha reunit el circuit territorial de les 
comarques de Lleida per a l’abordatge de la violència 
masclista al llarg del 2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que s’ha reunit el circuit 
territorial de les Terres de l’Ebre contra la vi
olència masclista el 2011
Tram. 314-16682/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42235 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes vegades s’ha reunit el circuit territorial de les 
Terres de l’Ebre per a l’abordatge de la violència mas-
clista al llarg del 2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades contra la vio
lència masclista
Tram. 314-16683/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42236 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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 són les principals mesures que s’han adoptat 
per promoure l’abordatge de la violència masclista?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi del Protocol marc per a una 
intervenció coordinada contra la violència 
masclista
Tram. 314-16684/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42237 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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 són l’anàlisi i avaluació en matèria de violèn-
cia masclista sobre l’aplicabilitat, l’adaptabilitat, la seva 
difusió a la xarxa, l’impacte de les activitats de formació 
i d’actuació del Protocol Marc per a una Intervenció Co-
ordinada contra la Violència Masclista?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’estendre el Pla pilot per a 
formació sobre prevenció de relacions abu
sives
Tram. 314-16685/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42238 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Tenen previst estendre el Pla pilot per a formació sobre 
prevenció de relacions abusives? A quins altres centres?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prevenció i la protecció de les do
nes víctimes de violència masclista
Tram. 314-16686/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42239 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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 mesures excepcionals adoptarà el Govern per 
prevenir i protegir a les dones víctimes de violència mas-
clista davant l’increment del nombre de dones mortes 
aquest gener?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autorització per a ampliar la pedre
ra de l’empresa La Ponderosa a Riudecols 
(Baix Camp)
Tram. 314-16687/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El Govern de la Generalitat ha donat autorització, o 
té previst donar-la, a la petició d’ampliació de la pedrera 
que ha fet l’empresa Canteras La Ponderosa, que afecta 
majoritàriament al terme municipal de Riudecols?

2. En cas que l’expedient corresponent estigui en trami-
tació no conclosa, en quin punt de la tramitació es troba?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’autoritzacions per a acti
vitats extractives i de tractament en pedre
res a Riudecols (Baix Camp) enfront de la 
mitjana de Catalunya
Tram. 314-16688/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari 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.

Les pedreres del municipi de Riudecols (Baix camp) ja 
aprovades afecten a 79,52 Ha del terme municipal per 
activitats extractives, totes elles properes als nuclis ha-
bitats, que suposen un 4,086% del terme municipal. Les 
pedreres en tràmit a les que l’Ajuntament va donar vist-
i-plau (Vivers i Jardineria Jordis SL, amb 6,3 Ha, i l’am-
pliació demanada per Canteras La Ponderosa denomina-
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da CD Victoria, que afecta a 72 Ha del terme municipal), 
donen un 4,023% addicional del terme municipal.

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

1. Per quina raó en el terme municipal de Riudecols 
(Baix Camp) hi ha entre autoritzacions i tramitacions 
amb informe favorable per part de Medi Ambient de 
la Generalitat i propostes d’autorització, 10 expedients  
i dos altres en tràmit, per activitats extractives (pedreres) i  
de tractament (plantes asfàltiques i d’esmicolament)?

2. El Govern català troba proporcionat que en total les 
activitats extractives i de tractament ocupin un 8,109% 
de les 1.946 hectàrees del terme municipal de Riudecols, 
contra la mitjana del 0,34% al Baix Camp o del 0,20% a 
Catalunya segons dades de l’any 2006?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca d’actuació de la Comissió 
d’Urbanisme de Tarragona davant les de
núncies d’una plataforma ciutadana de Riu
decols (Baix Camp) per les pedreres sense 
llicència que hi ha al municipi
Tram. 314-16689/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. Davant de les denúncies que es van fer arrribar a la 
Comissió d’Urbanisme de Tarragona per una plataforma 
ciutadana de Riudecols, ¿per què la Comissió d’Urba-
nisme de Tarragona no ha actuat davant de l’avís que la 
majoria de pedreres que ja estan aprovades i en funcio-
nament a Riudecols no tenen ni llicència urbanística ni 
llicència d’activitats?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència d’aprovar activitats 
extractives en pedreres a Riudecols (Baix 
Camp) sense l’existència d’un Pla d’ordena
ció urbanística municipal
Tram. 314-16690/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari 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.

Les pedreres del municipi de Riudecols (Baix Camp) 
ja aprovades afecten a 79,52 Ha del terme municipal de 
Riudecols per activitats extractives, totes elles tocant als 
nuclis habitats, que suposen un 4,086% del terme munici-
pal, i les pedreres en tràmit a les que l’Ajuntament va do-
nar vist-i-plau (Vivers i Jardineria Jordis SL, amb 6,3 Ha,  
i l’ampliació demanada per Canteras La Ponderosa deno-
minada CD Victoria, que afecta a 72 Ha del terme muni-
cipal), donen un 4,023% addicional del terme municipal.

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

– Creu convenient el Govern de la Generalitat que en 
un terme municipal com Riudecols, que no té Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal, s’aprovin les activitats 
extractives sense que es requereixi l’aprovació aquesta 
figura de planejament urbanístic? Creu que s’haurien de 
limitar les aprovacions fins que es procedeixi a l’aprova-
ció d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’excés d’activitats extractives en pe
dreres a Riudecols (Baix Camp)
Tram. 314-16691/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. Creu convenient el Govern que es castigui de forma 
desproporcionada a un terme municipal com el de Riu-
decols amb les activitats extractives, sense buscar un mí-
nim equilibri entre les càrregues que cada municipi ha 
de suportar, tenint en compte que totes les pedreres es 
situen a tocar de llocs habitats i que, en cap cas, en les 
pedreres més antigues s’ha procedit a cap de mena de 
restauració, infringint les condicions per les quals es va 
donar en el seu dia l’autorització?

2. El Govern té constància que en les pedreres més anti-
gues de Riudecols l’empresa responsable no ha procedit 
a cap mena de restauració, infringint les condicions i les 
obligacions per les quals es va donar en el seu dia l’au-
torització?

3. El Govern reclamarà a les empreses de les pedreres 
més antigues de Riudecols que procedeixin a executar el 
projecte de reposició i restauració que, per llei, van haver 
de presentar dins de l’expedient per obtenir l’autorització 
en el seu dia?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pèrdua dels Fons d’adaptació a la 
globalització aprovats pel Parlament Euro
peu per a ajudar els treballadors de Lear
Tram. 314-16692/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– És cert que s’han perdut els Fons d’Adaptació a la Glo-
balització per ajudar els treballadors de Lear, aprovats al 
Parlament europeu? En quina situació es troba?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes per les quals el Parlament 
Europeu no ha fet arribar els ajuts del Fons 
d’adaptació a la globalització als treballa
dors de Lear
Tram. 314-16693/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42247 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines han esta les causes per què el Parlament Euro-
peu no hagi fet arribar els recursos per ajudar els treba-
lladors de Lear del Fons d’Adaptació a la Globalització?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment dels requisits i terminis 
per a aconseguir els ajuts del Fons d’adap
tació a la globalització per als treballadors 
de Lear
Tram. 314-16694/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– La Generalitat va complir tots els requisits i termi-
nis establerts per aconseguir tots els recursos dels Fons 
d’Adaptació a la Globalització destinats a ajudar els tre-
balladors de Lear?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dates per a fer les sol·licituds dels 
ajuts del Fons d’adaptació a la globalització 
per als treballadors de Lear
Tram. 314-16695/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quines dates s’havien de fer efectives les sol·licituds de 
la Generalitat davant les institucions europees per acon-
seguir els Fons d’Adaptació a la Globalització per ajudar  
els treballadors de Lear?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dates de tramitació davant les ins
titucions europees de les sol·licituds dels 
ajuts del Fons d’adaptació a la globalització 
per als treballadors de Lear
Tram. 314-16696/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quines dates es van tramitar les sol·licituds de la 
Generalitat davant les institucions europees per aconse-
guir els Fons d’Adaptació a la Globalització per ajudar 
els treballadors de Lear?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a fer efectiu l’import 
del Fons d’adaptació a la globalització ator
gat als treballadors de Lear en cas que no 
arribi
Tram. 314-16697/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines accions pensa portar a terme la Generalitat per 
fer efectius els 382.200 euros dels Fons d’Adaptació a la 
Globalització per ajudar els treballadors de Lear, en cas 
de que aquests no arriben?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica de Lear per a 
un pla de formació i reinserció dels treba
lladors
Tram. 314-16698/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té coneixement la Generalitat de que l’empresa Lear 
hagi aportat els 205.800 euros, el 35% dels Fons d’Adap-
tació a la Globalització, per ajudar els treballadors en un 
pla de formació i reinserció?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures perquè Lear faci efectiu 
l’import per a un pla de formació i reinserció 
dels treballadors
Tram. 314-16699/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En cas que l’empresa Lear no hagi aportat els 205.800 eu-
ros, el 35% dels Fons d’Adaptació a la Globalització, per 
ajudar els treballadors en un pla de formació i reinserció, 
quines accions i mesures emprendrà per a que ho faci 
efectiu?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació de la creació del 
parc natural de les muntanyes de Prades i 
Poblet
Tram. 314-16700/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quin tràmit es troba el procés per a la creació del 
Parc Natural de les Muntanyes de Prades i Poblet?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’incorporar la zona de 
desenvolupament prioritari 4 (Baix Camp
Priorat) en el mapa eòlic
Tram. 314-16701/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– L’Acord de Govern publicat al DOGC el 7 de juny de 
2010, d’aprovació de les zones de desenvolupament prio-
ritari (ZPD) per a l’energia eòlica, no va incloure final-
ment la ZDP 4 (Baix Camp-Priorat). Té el Govern la pre-
visió de modificar l’acord amb la intenció d’incorporar la 
ZDP 4 en el mapa eòlic català?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’entrada en funcionament de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de les Bor
ges del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16702/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. Quan entrarà en funcionament l’estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) de les Borges del Camp?

2. L’empresa Agència Catalana de l’Aigua, fins quan as-
sumirà les despeses de la gestió de l’EDAR de les Borges 
del Camp?
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3. Quin cost té a l’any la despesa de la gestió de l’EDAR 
de les Borges del Camp?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de la intersecció de la 
carretera C242 amb la N420 a les Borges 
del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16703/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. El Govern té previsió de millorar la intersecció de la 
carretera C-242 en direcció a les Borges del Camp, amb 
la N-420, donades les congestions de trànsit que s’hi ori-
ginen històricament?

2. El Govern té coneixement d’algun projecte per part 
del titular de la carretera N-420 en previsió de millorar 
l’actual intersecció d’aquesta amb la carretera C-242 a 
les Borges del Camp?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció per part de l’Agència Ca
talana de l’Aigua de les despeses de l’esta
ció depuradora d’aigües residuals de Mont
brió del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16704/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. L’empresa Agència Catalana de l’Aigua, fins quan as-
sumirà les despeses de la gestió de l’Estació Depuradora 
d’Aigües Residuals (EDAR) de Montbrió del Camp?

2. Quin cost té a l’any la despesa de la gestió de l’EDAR 
de Montbrió del Camp?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes dels usuaris del autobu
sos amb què van dels Pallaresos (Tarrago
nès) a l’Institut Vidal i Barraquer, a Tarrago
na
Tram. 314-16705/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Ha detectat el Govern queixes per part dels usuaris re-
sidents als Pallaresos al voltant de problemes d’horaris i 
mala qualitat dels autobusos en el servei de transport que 
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usen per arribar a l’Institut Vidal i Barraquer de Tarra-
gona?

– El Govern ha fet alguna gestió amb l’empresa respon-
sable del servei, per intercedir amb els usuaris estudiants 
residents als Pallaresos?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mal funcionament del semàfor que 
hi ha a la desviació de la carretera TP2031 
de Tarragona a Santes Creus cap al centre 
urbà dels Pallaresos (Tarragonès)
Tram. 314-16706/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té detectat el Govern el mal funcionament d’un semà-
for situat al terme municipal dels Pallaresos, en el punt 
de la desviació de la carretera de Tarragona a Santes 
Creus (TP-2031) cap al centre urbà dels Pallaresos?

– Quina administració té la competència sobre aquesta 
via per poder solventar un mal funcionament de la se-
nyalització semafòrica?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme públic propietari de l’edi
fici vell de l’Escola Josep Maria Soler i Gené, 
de Montbrió del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16707/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin organisme públic té registrat en propietat l’edifici 
vell del CEIP Josep Maria Soler i Gené, de Montbrió del 
Camp?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase en què es troba el projecte 
d’ampliació de la nova escola de Montbrió 
del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16708/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quina fase està el projecte d’ampliació de la nova 
escola de Montbrió del Camp?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase de construcció de l’edifici de 
batxillerat de l’Institut Fontanelles, de les 
Borges del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16709/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quina situació es troba la construcció de l’edifici 
de BAT a l’Institut Fontanelles de les Borges del Camp?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de la nova escola de 
les Borges del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16710/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quina situació es troba la construcció de la nova 
escola a les Borges del Camp després de les converses 
mantingudes amb l’Ajuntament?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase de construcció de l’Escola Mi
rades, de Torredembarra (Tarragonès)
Tram. 314-16711/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quina fase està el projecte de construcció del CEIP 
Mirades de Torredembarra?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió dels terrenys per a la cons
trucció d’una nova escola a Maspujols (Baix 
Camp) i sobre la fase del projecte de cons
trucció en què es troba
Tram. 314-16712/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. La Generalitat de Catalunya té cedits els terrenys per 
part de l’Ajuntament de Maspujols per a la construcció 
d’una nova escola?

2. En quina fase es troba el projecte de construcció de la 
nova escola a Maspujols?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a garantir l’atenció als 
usuaris afectats pel tancament de Spanair
Tram. 314-16713/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
juntament amb una altra diputada del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions ha realitzat el Govern per garantir 
l’atenció als usuaris afectats pel cessament de l’activitat 
de la companyia Spanair?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi i Rocío Martí-
nez-Sampere Rodrigo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones afectades pel 
tancament de Spanair
Tram. 314-16714/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
juntament amb una altra diputada del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42271 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes persones ha afectat el cessament de l’activitat 
de la companyia Spanair?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi i Rocío Martí-
nez-Sampere Rodrigo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a atendre la situació 
dels treballadors de Spanair
Tram. 314-16715/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
juntament amb una altra diputada del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines gestions ha realitzat el Govern per atendre la 
situació dels treballadors de la companyia Spanair?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi i Rocío Martí-
nez-Sampere Rodrigo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva participació en el gabinet de 
crisi creat pel tancament de Spanair
Tram. 314-16716/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
juntament amb una altra diputada del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha format part el Govern de la Generalitat del gabinet 
de crisi organitzat per l’aturada se l’activitat de la com-
panyia Spanair? En cas afirmatiu, qui n’ha format part? 
Ha assistit a totes les reunions?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi i Rocío Martí-
nez-Sampere Rodrigo, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’una comissió de segui
ment de la situació de Spanair, els membres 
que en formaven part i la periodicitat de les 
reunions tingudes
Tram. 314-16717/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
juntament amb una altra diputada del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Havia creat el Govern una comissió de seguiment de 
la situació de la companyia Spanair? En cas afirmatiu, 
qui en formava part? Amb quina periodicitat s’ha reunit?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi i Rocío Martí-
nez-Sampere Rodrigo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament de la Presidència i les seves 
entitats autònomes
Tram. 314-16718/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42476 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin és el nombre de treballadors en situació laboral 
d’interins en el departament de la Presidència i en les 
seves entitats autònomes?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

La diputada Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari So-
cialista, ha formulat exactament la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit per a la resta de departa-
ments del Govern. Tot seguit s’indiquen els departaments 
amb el número de tramitació i de registre corresponents 
(admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2012). 

Tram. Reg. Departament

 314-16719/09 42477 Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals

 314-16720/09 42478 Departament d’Economia i Co-
neixement

 314-16721/09 42479 Departament d’Ensenyament
 314-16722/09 42480 Departament de Salut
 314-16723/09 42481 Departament d’Interior
 314-16724/09 42482 Departament de Territori i Soste-

nibilitat
 314-16725/09 42483 Departament de Cultura
 314-16726/09 42484 Departament d’Agricultura, Ra-

maderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural

 314-16727/09 42485 Departament de Benestar Social 
i Família

 314-16728/09 42486 Departament d’Empresa i Ocu-
pació

 314-16729/09 42487 Departament de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament de la Pre
sidència i les seves entitats autònomes ocu
pats per interins
Tram. 314-16730/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42488 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quins llocs de treball, dins la RLT del Departament 
de Presidència i en les seves entitats autònomes, estan 
ocupats per treballadors en situació administrativa d’in-
terins?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

La diputada Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari So-
cialista, ha formulat exactament la mateixa pregunta al 
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Govern a respondre per escrit per a la resta de departa-
ments del Govern. Tot seguit s’indiquen els departaments 
amb el número de tramitació i de registre corresponents 
(admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2012). 

Tram. Reg. Departament

 314-16731/09 42489 Departament de Governació i 
Relacions Institucionals

 314-16732/09 42490 Departament d’Economia i Co-
neixement

 314-16733/09 42491 Departament d’Ensenyament
 314-16734/09 42492 Departament de Salut
 314-16735/09 42493 Departament d’Interior
 314-16736/09 42494 Departament de Territori i Sos-

tenibilitat
 314-16737/09 42495 Departament de Cultura
 314-16738/09 42496 Departament d’Agricultura, Ra-

maderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural

 314-16739/09 42497 Departament de Benestar So-
cial i Família

 314-16740/09 42498 Departament d’Empresa i Ocu-
pació

 314-16741/09 42499 Departament de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
de la Presidència i les seves entitats autòno
mes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16742/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42500 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quantes persones en situació d’interins, en el Depar-
tament de Presidència i en les seves entitats autònomes 
ocupen llocs de treball que entre les seves funcions in-
clouen l’atenció al públic?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

La diputada Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari So-
cialista, ha formulat exactament la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit per a la resta de departa-
ments del Govern. Tot seguit s’indiquen els departaments 

amb el número de tramitació i de registre corresponents 
(admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2012). 

Tram. Reg. Departament

 314-16743/09 42501 Departament de Governació i 
Relacions Institucionals

 314-16744/09 42502 Departament d’Economia i 
Coneixement

 314-16745/09 42503 Departament d’Ensenyament
 314-16746/09 42504 Departament de Salut
 314-16747/09 42505 Departament d’Interior
 314-16748/09 42506 Departament de Territori i Sos-

tenibilitat
 314-16749/09 42507 Departament de Cultura
 314-16750/09 42508 Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural

 314-16751/09 42509 Departament de Benestar So-
cial i Família

 314-16752/09 42510 Departament d’Empresa i 
Ocupació

 314-16753/09 42511 Departament de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar
tament de la Presidència o les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16754/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quantes persones, en el Departament de Presidència 
i en les seves entitats autònomes, ocupen un lloc de tre-
ball en condició d’interins, però són funcionaris titulars 
d’una altra plaça dins l’Administració de la Generalitat a 
la que es poden reincorporar?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2012 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

La diputada Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari So-
cialista, ha formulat exactament la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit per a la resta de departa-
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ments del Govern. Tot seguit s’indiquen els departaments 
amb el número de tramitació i de registre corresponents 
(admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2012). 

Tram. Reg. Departament

 314-16755/09 42513 Departament de Governació i 
Relacions Institucionals

 314-16756/09 42514 Departament d’Economia i Co-
neixement

 314-16757/09 42515 Departament d’Ensenyament
 314-16758/09 42516 Departament de Salut
 314-16759/09 42517 Departament d’Interior
 314-16760/09 42518 Departament de Territori i Sos-

tenibilitat
 314-16761/09 42519 Departament de Cultura
 314-16762/09 42520 Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural

 314-16763/09 42521 Departament de Benestar So-
cial i Família

 314-16764/09 42522 Depar tament d’Empresa i 
Ocupació

 314-16765/09 42523 Departament de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 20 
de desembre de 2011
Tram. 314-16766/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 42524 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 20 de desembre de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

La diputada Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari 
Socialista, ha formulat exactament la mateixa pregunta 
al Govern a respondre per escrit per a diversos dies de 
reunió. Tot seguit s’indiquen els dies de reunió amb el nú-
mero de tramitació i de registre corresponents (admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2012) 

Tram. Reg. Dia de reunió

314-16767/09 42525 27 de desembre de 2011
314-16768/09 42526 3 de gener de 2012
314-16769/09 42527 10 de gener de 2012
314-16770/09 42528 17 de gener de 2012

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a haver d’intervenir la 
Universitat Autònoma de Barcelona el gener 
del 2012
Tram. 314-16771/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42529 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin són els motius per la intervenció de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, a gener de 2012?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible vulneració de l’autonomia 
universitària arran de la intervenció de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 314-16772/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Considera el Govern que la intervenció a l’UAB vulne-
ra l’autonomia universitària?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació financera de la Universi
tat Autònoma de Barcelona el desembre del 
2010 i el desembre del 2011
Tram. 314-16773/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina era la situació financera de l’UAB a desembre 
2010 i quina és la de desembre 2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de les dificultats de la 
Universitat Autònoma de Barcelona que es 
deriven de la retallada d’un 16% del pressu
post assignat el 2011
Tram. 314-16774/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42532 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Coneixia el Govern les dificultats derivades de la reta-
llada d’un 16% del pressupost assignat a l’UAB pel 2011 
i quins varen ser els acords per poder fer sostenible la 
universitat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a garantir la viabili
tat financera de la Universitat Autònoma de 
Barcelona el febrer del 2012
Tram. 314-16775/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42533 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quines són les accions que pensa liderar al Govern per 
a garantir la viabilitat financera de l’UAB a febrer 2012 i 
abans de l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans de viabilitat per a la Univer
sitat Autònoma de Barcelona proposats pel 
Govern juntament amb el Rectorat i el Con
sell Social per al període 20122015
Tram. 314-16776/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 42534 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quins són els plans de viabilitat que es proposa el Go-
vern per l’UAB, compartits amb el Rectorat i Consell 
Social, pel període 2012-2015?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos mínims salarials anuals 
de vuit mil euros que exigeix l’Agència Cata
lana de l’Habitatge per a l’adjudicació d’ha
bitatges socials en règim de lloguer
Tram. 314-16777/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42608 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– És cert que l’Agència catalana de l’Habitatge està exi-
gint ingressos mínims salarials de 8.000 euros anuals 
per cedir habitatges socials del parc públic, en règim de 

lloguer, en determinades promocions, dins del denomi-
nat «pla de xoc» per adjudicar els habitatges buits?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos mínims salarials que 
exigia l’Agència Catalana de l’Habitatge per 
a l’adjudicació d’habitatges socials el 2010 
i el 2011
Tram. 314-16778/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42609 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Quins eren els ingressos mínims salarials que s’exigi-
en per l’Agència catalana de l’Habitatge per l’adjudicació 
d’habitatges socials del parc públic en els anys 2010 i 
2011?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’algun ajut per al paga
ment de lloguers d’habitatges socials de 
l’Agència Catalana de l’Habitatge
Tram. 314-16779/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42610 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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ternativa, 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 es-
crita.

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

– Existeix alguna línia d’ajut al pagament de lloguers 
d’habitatges socials del parc públic que administra 
l’Agència Catalana de l’Habitatge?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de procediments de desno
nament per manca de pagament del lloguer 
d’habitatges socials de l’Agència Catalana 
de l’Habitatge que s’han incoat el 2011
Tram. 314-16780/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42611 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Quants procediments de desnonament per causa de 
manca de pagament de lloguer, d’habitatges socials del 
parc públic en règim de lloguer dels que administra 
l’Agència Catalana de l’Habitatge, s’han iniciat en l’any 
2011?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents be
neficiaris d’alguna mesura de protecció de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència el segon semestre del 2011
Tram. 314-16781/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42639 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants infants i adolescents s’han trobat en mesura de 
protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i Adolescència (DGAIA) durant el segon semestre de 
l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents be
neficiaris de la mesura de protecció d’aten
ció en la família pròpia el segon semestre 
del 2011
Tram. 314-16782/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42640 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants infants i adolescents han estat en mesura de 
protecció d’atenció en la família pròpia durant el segon 
semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents be
neficiaris de mesures d’acolliment el segon 
semestre del 2011
Tram. 314-16783/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42641 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants infants i adolescents han estat en acolliment al 
llarg del segon semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació d’acolliment en família aliena el se
gon semestre del 2011
Tram. 314-16784/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42642 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants infants i adolescents han estat en acolliment en 
família aliena durant el segon semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents en 
situació d’acolliment en família preadoptiva 
el segon semestre del 2011
Tram. 314-16785/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42643 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants infants i adolescents han estat en acolliment 
en família preadoptiva durant el segon semestre de l’any 
2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents in
gressats en centres d’acolliment el segon 
semestre del 2011
Tram. 314-16786/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42644 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants infants i adolescents han estat en centres d’aco-
lliment durant el segon semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents in
gressats en centres residencials d’acció 
educativa el segon semestre del 2011
Tram. 314-16787/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42645 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants infants i adolescents han estat ingressats en 
un centre residencial d’acció educativa durant el segon 
semestre de l’any 2011? Quants ho han estat en centres 
residencials d’acció educativa intensiva?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves ingressats en pi
sos assistits el segon semestre del 2011
Tram. 314-16788/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42646 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants joves han estat ingressats en pisos assistits du-
rant el segon semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers aco
llits en centres d’acolliment el segon semes
tre del 2011
Tram. 314-16789/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42647 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants menors estrangers han estat acollits en centres 
d’acolliment durant el segon semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers aco
llits en centres residencials el segon semes
tre del 2011
Tram. 314-16790/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42648 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants menors estrangers han estat acollits en centres 
residencials durant el segon semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves menors estran
gers acollits en centres d’inserció sociola
boral el segon semestre del 2011
Tram. 314-16791/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42649 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants joves menors estrangers han estat acollits en 
centres d’inserció sociolaboral durant el segon semestre 
de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves estrangers acollits 
en pisos assistits el segon semestre del se
gon semestre del 2011
Tram. 314-16792/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42650 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants joves estrangers han estat acollits en pisos as-
sistits durant el segon semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nois magribins atesos 
amb recursos de la xarxa ordinària de pro
tecció el segon semestre del 2011
Tram. 314-16793/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42651 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants nois magrebins han estat atesos en recursos de 
la xarxa ordinària de protecció durant el segon semestre 
de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les arribades de joves estrangers no 
acompanyats comptabilitzades el segon se
mestre del 2011
Tram. 314-16794/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42652 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quantes noves arribades de nois estrangers sense re-
ferents familiars s’han compatibilitzat durant el segon 
semestre de l’any 2011? Quants procedeixen del Magrib? 
Quants de l’Àfrica Subsahariana? Quants dels Països de 
l’Est?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades ateses per la 
Unitat de Detecció i Prevenció del Maltrac
tament Infantil el segon semestre del 2011
Tram. 314-16795/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42653 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de trucades ateses per la Uni-
tat de detecció i prevenció del maltractament infantil 
(UDEPMI) durant el segon semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de protecció 
oberts per la Unitat de Detecció i Prevenció 
del Maltractament Infantil el segon semes
tre del 2011
Tram. 314-16796/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42654 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants expedients de protecció s’han obert des de la 
Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil 
(UDEPMI) durant el segon semestre de l’any 2011? Quin 
ha estat el motiu de l’obertura de cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves acollits a l’Àrea de 
Suport a Joves Tutelats i Extutelats el segon 
semestre del 2011
Tram. 314-16797/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 42655 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari 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: 

– Quants joves han estat acollits a l’Àrea de Suport a jo-
ves Tutelats i Extutelats (ASJTET) durant el segon se-
mestre de l’any 2011? Quants joves s’han incorporat a 
l’ASJTET durant el segon semestre de l’any 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interpretació de la legislació relati
va a l’assistència sanitària de cobertura pú
blica per als desocupats que no perceben 
cap prestació ni subsidi
Tram. 314-16798/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42682 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

L’increment de l’atur de llarga durada va provocar en el 
conjunt de l’Estat que moltes persones quedessin sense 
cobertura sanitària. La Llei 33/2011, de 4 d’octubre Ge-
neral de Salut Pública resolia aquesta qüestió establint 
l’extensió del dret a l’accés a la cobertura sanitària a les 
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persones que haguessin esgotat la prestació o el subsidi 
de desocupació a partir de l’1 de gener de 2012.

Per altra banda a Catalunya la Llei 21/2010, del 7 de juli-
ol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a 
càrrec del Servei Català de la Salut establia la cobertura 
per aquells col·lectius que fins aleshores havien quedat 
exclosos.

– Quina interpretació de la normativa ha realitzat l’ad-
ministració de la Generalitat en el supòsit dels aturats de 
llarga durada que ja no perceben cap tipus de prestació 
ni de subsidi?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació que es dóna als desocu
pats que no perceben cap prestació ni sub
sidi sobre llur dret a l’assistència sanitària
Tram. 314-16799/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42683 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

L’increment de l’atur de llarga durada va provocar en el 
conjunt de l’Estat que moltes persones quedessin sense 
cobertura sanitària. La Llei 33/2011, de 4 d’octubre Ge-
neral de Salut Pública resolia aquesta qüestió establint 
l’extensió del dret a l’accés a la cobertura sanitària a les 
persones que haguessin esgotat la prestació o el subsidi 
de desocupació a partir de l’1 de gener de 2012.

Per altra banda a Catalunya la Llei 21/2010, del 7 de juli-
ol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a 
càrrec del Servei Català de la Salut establia la cobertura 
per aquells col·lectius que fins aleshores havien quedat 
exclosos.

– L’administració de la Generalitat està realitzant algun 
tipus d’informació específica a les persones que es poden 
trobar en aquesta situació? I si es fa, quina és la informa-
ció que es transmet?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exigència d’acreditar llur situació als 
desocupats que no perceben cap prestació 
ni subsidi
Tram. 314-16800/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42684 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

L’increment de l’atur de llarga durada va provocar en el 
conjunt de l’Estat que moltes persones quedessin sense 
cobertura sanitària. La Llei 33/2011, de 4 d’octubre Ge-
neral de Salut Pública resolia aquesta qüestió establint 
l’extensió del dret a l’accés a la cobertura sanitària a les 
persones que haguessin esgotat la prestació o el subsidi 
de desocupació a partir de l’1 de gener de 2012.

Per altra banda a Catalunya la Llei 21/2010, del 7 de juli-
ol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a 
càrrec del Servei Català de la Salut establia la cobertura 
per aquells col·lectius que fins aleshores havien quedat 
exclosos.

– En el cas de les persones aturades de llarga duració 
que no percebin cap prestació ni subsidi se’ls hi està exi-
gint algun tipus de documentació per acreditar la seva 
situació?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exigència d’acreditar l’empadrona
ment als desocupats que no perceben cap 
prestació ni subsidi
Tram. 314-16801/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42685 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

L’increment de l’atur de llarga durada va provocar en el 
conjunt de l’Estat que moltes persones quedessin sense 
cobertura sanitària. La Llei 33/2011, de 4 d’octubre Ge-
neral de Salut Pública resolia aquesta qüestió establint 
l’extensió del dret a l’accés a la cobertura sanitària a les 
persones que haguessin esgotat la prestació o el subsidi 
de desocupació a partir de l’1 de gener de 2012.

Per altra banda a Catalunya la Llei 21/2010, del 7 de juli-
ol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a 
càrrec del Servei Català de la Salut establia la cobertura 
per aquells col·lectius que fins aleshores havien quedat 
exclosos.

– L’administració de la Generalitat exigeix a les persones 
en la situació esmentada que acreditin l’empadronament 
en algun municipi de Catalunya per accedir a l’assistèn-
cia sanitària?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de l’import corresponent 
al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del 
2010 per a la finalització de les obres de la 
Biblioteca Municipal de Maçanet de la Selva
Tram. 314-16802/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42686 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

En relació a l’obra de Rehabilitació de can Trincheria per 
a Biblioteca Municipal al municipi de Maçanet de la Sel-
va, a data 13 de juliol de 2011, i segons informe redactat 
pel propi Ajuntament, l’obra es troba aturada amb un im-
port pendent d’executar de 537.637,08 euros. El quadre 
de finançament aprovat per la realització d’aquesta obra 
comptava amb 550.000 euros procedents del PUOSC- 
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya correspo-
nents a l’any 2010 i que a data d’avui encara resta pen-
dent de transferir.

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

– Quan té previst el Govern realitzar el pagament per im-
port de 550.000 euros corresponents al PUOSC de l’any 
2010 per tal que l’obra de la Biblioteca Municipal de Ma-
çanet (Selva) pugui finalitzar-se?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’inici de les obres de l’Es
cola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-16803/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42687 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Quina és la previsió del Departament d’Ensenyament 
per a l’inici de les obres de l’Escola Els Aigüerols (CEIP 
Santa Perpètua III) a Santa Perpètua de la Mogoda (Va-
llès Occidental)?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’acabament de les obres 
de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-16804/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42688 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

ternativa, 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 es-
crita.

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

– Quina és la previsió del Departament d’Ensenyament 
per a la fi de les obres de l’Escola Els Aigüerols (CEIP 
Santa Perpètua III) a Santa Perpètua de la Mogoda (Va-
llès Occidental) i l’inici de les classes en el nou centre?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació a la comunitat educativa 
i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
(Vallès Occidental) del calendari d’execució 
de les obres de l’Escola Els Aigüerols
Tram. 314-16805/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42689 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 07.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 es-
crita.

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

– Ha informat el Departament d’Ensenyament deguda-
ment del calendari d’execució d’obres de l’Escola Els Ai-
güerols (CEIP Santa Perpètua III) a Santa Perpètua de la 
Mogoda (Vallès Occidental) a la comunitat educativa i a 
l’Ajuntament de la ciutat?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords del conseller d’Empresa i Ocupació amb els alcaldes de la Zona de Desenvolupament Prioritari de la Terra Alta del 17 de febrer de 2011
	Tram. 311-00275/09
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la polèmica amb relació a la central eòlica de Pesells, a Horta de Sant Joan (Terra Alta)
	Tram. 311-00276/09
	Retirada






	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació de patrulles de pagesos a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 311-01534/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius que han impulsat els pagesos d’Alcarràs (Segrià) a crear patrulles
	Tram. 311-01535/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació publicada a El Periódico segons la qual els Mossos d’Esquadra van demanar a l’alcalde d’Alcarràs (Segrià) que els pagesos deixessin de patrullar a la nit
	Tram. 311-01536/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació publicada a El Mundo segons la qual el delegat del Govern a Lleida va permetre patrulles nocturnes a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 311-01537/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel Departament d’Interior per a posar fi als robatoris als camps d’Alcarràs (Segrià)
	Tram. 311-01538/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra i de vehicles destinats al servei de seguretat a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 311-01539/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les denúncies per delictes o faltes comesos a Alcarràs (Segrià) rebudes pels Mossos d’Esquadra del novembre de 2011 al gener de 2012
	Tram. 311-01540/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sol·licituds de renda mínima d’inserció procedents dels serveis socials dels ajuntaments del 2011
	Tram. 311-01541/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sol·licituds de renda mínima d’inserció procedents d’entitats socials homologades del 2011
	Tram. 311-01542/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora en l’aprovació dels expedients de renda mínima d’inserció del 2011
	Tram. 311-01543/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment d’ingressos mínims a les persones que esgotin les prestacions i els subsidis d’atur el 2012
	Tram. 311-01544/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les alternatives del Departament d’Empresa i Ocupació a la renda mínima d’inserció
	Tram. 311-01545/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’atorgar una partida extraordinària per a emergències socials als ajuntaments i consells comarcals
	Tram. 311-01546/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eliminació de l’accés a uns ingressos mínims de subsistència per a persones sense altres fonts d’ingressos
	Tram. 311-01547/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la contractació de Randstat per al control de la renda mínima d’inserció
	Tram. 311-01548/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes per l’Agència Catalana del Consum amb relació a la problemàtica de les participacions preferents
	Tram. 311-01552/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes per a protegir els interessos dels petits inversors que van subscriure participacions preferents
	Tram. 311-01553/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la problemàtica de les participacions preferents i sobre l’actuació dels bancs i de les caixes
	Tram. 311-01554/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recepció pels Mossos d’Esquadra de la denúncia d’un ciutadà contra agents de la Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelona - el Prat per una presumpta agressió per haver-se negat a parlar en castellà el 27 
	Tram. 314-16588/09
	Formulació
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes davant la Delegació del Govern de l’Estat amb relació a la presumpta agressió d’agents de la Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelona - el Prat a un ciutadà per haver-se negat a parlar 
	Tram. 314-16589/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat d’una queixa al ministre de l’Interior i a la Junta de Seguretat de Catalunya, amb l’exigència d’obrir un expedient disciplinari, per la presumpta agressió d’agents de la Guàrdia Civil de l’aerop
	Tram. 314-16590/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per l’Agència Catalana del Consum amb relació a la problemàtica de les participacions preferents
	Tram. 314-16591/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per a protegir els interessos dels petits inversors que van subscriure participacions preferents
	Tram. 314-16592/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la problemàtica de les participacions preferents i sobre l’actuació dels bancs i de les caixes
	Tram. 314-16593/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de llits
	Tram. 314-16594/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de llits per especialitat
	Tram. 314-16595/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de l’activitat quirúrgica urgent
	Tram. 314-16596/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de l’activitat quirúrgica programada
	Tram. 314-16597/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de programacions de consultes externes
	Tram. 314-16598/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de proves diagnòstiques urgents
	Tram. 314-16599/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de proves diagnòstiques programades
	Tram. 314-16600/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de proves diagnòstiques per ingrés
	Tram. 314-16601/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’urgències ateses
	Tram. 314-16602/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’urgències amb ingrés
	Tram. 314-16603/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’urgències ambulatòries
	Tram. 314-16604/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de la contractació amb el CatSalut
	Tram. 314-16605/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de la facturació a tercers obligats al pagament
	Tram. 314-16606/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels resultats comptables
	Tram. 314-16607/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de l’endeutament
	Tram. 314-16608/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les inversions
	Tram. 314-16609/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les amortitzacions
	Tram. 314-16610/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les altes hospitalàries
	Tram. 314-16611/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les altes hospitalàries per especialitat
	Tram. 314-16612/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de consultes externes
	Tram. 314-16613/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’estades hospitalàries
	Tram. 314-16614/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels indicadors de complexitat
	Tram. 314-16615/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels indicadors de productivitat
	Tram. 314-16616/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de la contractació de personal
	Tram. 314-16617/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’activitat assistencial als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16618/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de totes les especialitats als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16619/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits d’aguts als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16620/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estades als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16621/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de rotació als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16622/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de d’ocupació als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16623/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de primeres visites als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16624/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estades als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16625/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estades mitjanes als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16626/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre total de visites als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16627/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de segones i successives visites als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16628/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels contractes de personal de quaranta hores setmanals
	Tram. 314-16629/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels contractes de personal equivalents de menys de quaranta hores setmanals
	Tram. 314-16630/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels contractes de personal per categories
	Tram. 314-16631/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de treballadors
	Tram. 314-16632/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’unitats bàsiques assistencials
	Tram. 314-16633/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’altes a càrrec del CatSalut
	Tram. 314-16634/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’altes a càrrec de mútues i companyies
	Tram. 314-16635/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’estades a càrrec del CatSalut
	Tram. 314-16636/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre d’estades a càrrec de mútues i companyies
	Tram. 314-16637/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del percentatge d’estades mitjanes a càrrec del CatSalut
	Tram. 314-16638/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del percentatge d’estades mitjanes a càrrec de mútues i companyies
	Tram. 314-16639/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del percentatge de l’ocupació a càrrec del CatSalut
	Tram. 314-16640/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del percentatge de l’ocupació a càrrec de mútues i companyies
	Tram. 314-16641/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses anuals
	Tram. 314-16642/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses corrents anuals
	Tram. 314-16643/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses de personal anuals
	Tram. 314-16644/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses pagades per serveis assistencials externs anuals
	Tram. 314-16645/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses de capital anuals
	Tram. 314-16646/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses per treballs i serveis pagats a metges consultors anuals
	Tram. 314-16647/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos
	Tram. 314-16648/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per facturació a particulars
	Tram. 314-16649/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per facturació a mútues
	Tram. 314-16650/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per prestació de serveis assistencials a càrrec del CatSalut
	Tram. 314-16651/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de subvencions a l’explotació
	Tram. 314-16652/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat del nombre de subvencions per a inversions
	Tram. 314-16653/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera de proves diagnòstiques
	Tram. 314-16654/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera de proves diagnòstiques per als procediments garantits
	Tram. 314-16655/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques per tots els procediments
	Tram. 314-16656/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques per als procediments garantits
	Tram. 314-16657/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de les llistes d’espera de consultes externes
	Tram. 314-16658/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps entre el diagnòstic de càncer i l’inici del tractament als hospitals del Siscat
	Tram. 314-16659/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació i la construcció de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres (Selva)
	Tram. 314-16660/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que aboquen escòries salines de segona fosa de l’alumini en llocs no permesos i sobre les accions per a combatre aquests abocaments
	Tram. 314-16661/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import meritat i reservat de l’u per cent cultural relatiu al Decret 175/1994 per a les obres de desdoblament de la carretera C-35 de Maçanet de la Selva a Llagostera
	Tram. 314-16662/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’aprovació del nou pla de polítiques de dones
	Tram. 314-16663/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que s’ha reunit la comissió tècnica de seguiment del Pla de polítiques de dones el 2011
	Tram. 314-16664/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que s’ha reunit la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Oportunitats per a les Dones el 2011
	Tram. 314-16665/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a la difusió de la línia telefònica 900 900 120
	Tram. 314-16666/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’assessorament amb relació a situacions de violència contra les dones el 2011
	Tram. 314-16667/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista
	Tram. 314-16668/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones víctimes de la violència masclista que han rebut atenció psicològica de l’Institut Català de les Dones el 2011
	Tram. 314-16669/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones víctimes de la violència masclista que han rebut assessorament jurídic de l’Institut Català de les Dones el 2011
	Tram. 314-16670/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cursos sobre perspectiva de gènere i dones impartits per personal de les administracions públiques el 2011
	Tram. 314-16671/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de subvencions per a finançar polítiques de dones als ens locals el 2012
	Tram. 314-16672/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones víctimes de violència masclista que han utilitzat el servei d’atenció d’urgències el 2011
	Tram. 314-16673/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han utilitzat els serveis d’acolliment de dones amb fills a càrrec el 2011
	Tram. 314-16674/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del nombre de serveis d’atenció especialitzada el 2012
	Tram. 314-16675/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones víctimes de violència masclista que han rebut ajut econòmic el 2011
	Tram. 314-16676/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vegades que s’ha reunit la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista el 2011
	Tram. 314-16677/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vegades que s’ha reunit el circuit territorial de l’Alt Pirineu i Aran contra la violència masclista el 2011
	Tram. 314-16678/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vegades que s’ha reunit el circuit territorial de la Catalunya central contra la violència masclista el 2011
	Tram. 314-16679/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vegades que s’ha reunit el circuit territorial del Camp de Tarragona contra la violència masclista el 2011
	Tram. 314-16680/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vegades que s’ha reunit el circuit territorial de les comarques de Lleida contra la violència masclista el 2011
	Tram. 314-16681/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vegades que s’ha reunit el circuit territorial de les Terres de l’Ebre contra la violència masclista el 2011
	Tram. 314-16682/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades contra la violència masclista
	Tram. 314-16683/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi del Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista
	Tram. 314-16684/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’estendre el Pla pilot per a formació sobre prevenció de relacions abusives
	Tram. 314-16685/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció i la protecció de les dones víctimes de violència masclista
	Tram. 314-16686/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autorització per a ampliar la pedrera de l’empresa La Ponderosa a Riudecols (Baix Camp)
	Tram. 314-16687/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’autoritzacions per a activitats extractives i de tractament en pedreres a Riudecols (Baix Camp) enfront de la mitjana de Catalunya
	Tram. 314-16688/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’actuació de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona davant les denúncies d’una plataforma ciutadana de Riudecols (Baix Camp) per les pedreres sense llicència que hi ha al municipi
	Tram. 314-16689/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència d’aprovar activitats extractives en pedreres a Riudecols (Baix Camp) sense l’existència d’un Pla d’ordenació urbanística municipal
	Tram. 314-16690/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’excés d’activitats extractives en pedreres a Riudecols (Baix Camp)
	Tram. 314-16691/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua dels Fons d’adaptació a la globalització aprovats pel Parlament Europeu per a ajudar els treballadors de Lear
	Tram. 314-16692/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes per les quals el Parlament Europeu no ha fet arribar els ajuts del Fons d’adaptació a la globalització als treballadors de Lear
	Tram. 314-16693/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment dels requisits i terminis per a aconseguir els ajuts del Fons d’adaptació a la globalització per als treballadors de Lear
	Tram. 314-16694/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates per a fer les sol·licituds dels ajuts del Fons d’adaptació a la globalització per als treballadors de Lear
	Tram. 314-16695/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates de tramitació davant les institucions europees de les sol·licituds dels ajuts del Fons d’adaptació a la globalització per als treballadors de Lear
	Tram. 314-16696/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fer efectiu l’import del Fons d’adaptació a la globalització atorgat als treballadors de Lear en cas que no arribi
	Tram. 314-16697/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica de Lear per a un pla de formació i reinserció dels treballadors
	Tram. 314-16698/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures perquè Lear faci efectiu l’import per a un pla de formació i reinserció dels treballadors
	Tram. 314-16699/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació de la creació del parc natural de les muntanyes de Prades i Poblet
	Tram. 314-16700/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar la zona de desenvolupament prioritari 4 (Baix Camp-Priorat) en el mapa eòlic
	Tram. 314-16701/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de les Borges del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-16702/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la intersecció de la carretera C-242 amb la N-420 a les Borges del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-16703/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals de Montbrió del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-16704/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes dels usuaris del autobusos amb què van dels Pallaresos (Tarragonès) a l’Institut Vidal i Barraquer, a Tarragona
	Tram. 314-16705/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mal funcionament del semàfor que hi ha a la desviació de la carretera TP-2031 de Tarragona a Santes Creus cap al centre urbà dels Pallaresos (Tarragonès)
	Tram. 314-16706/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme públic propietari de l’edifici vell de l’Escola Josep Maria Soler i Gené, de Montbrió del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-16707/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es troba el projecte d’ampliació de la nova escola de Montbrió del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-16708/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase de construcció de l’edifici de batxillerat de l’Institut Fontanelles, de les Borges del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-16709/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la nova escola de les Borges del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-16710/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase de construcció de l’Escola Mirades, de Torredembarra (Tarragonès)
	Tram. 314-16711/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cessió dels terrenys per a la construcció d’una nova escola a Maspujols (Baix Camp) i sobre la fase del projecte de construcció en què es troba
	Tram. 314-16712/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir l’atenció als usuaris afectats pel tancament de Spanair
	Tram. 314-16713/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades pel tancament de Spanair
	Tram. 314-16714/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a atendre la situació dels treballadors de Spanair
	Tram. 314-16715/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva participació en el gabinet de crisi creat pel tancament de Spanair
	Tram. 314-16716/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una comissió de seguiment de la situació de Spanair, els membres que en formaven part i la periodicitat de les reunions tingudes
	Tram. 314-16717/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament de la Presidència i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16718/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament de la Presidència i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16730/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departament de la Presidència i les seves entitats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
	Tram. 314-16742/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Generalitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el Departament de la Presidència o les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16754/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 20 de desembre de 2011
	Tram. 314-16766/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a haver d’intervenir la Universitat Autònoma de Barcelona el gener del 2012
	Tram. 314-16771/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible vulneració de l’autonomia universitària arran de la intervenció de la Universitat Autònoma de Barcelona
	Tram. 314-16772/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació financera de la Universitat Autònoma de Barcelona el desembre del 2010 i el desembre del 2011
	Tram. 314-16773/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de les dificultats de la Universitat Autònoma de Barcelona que es deriven de la retallada d’un 16% del pressupost assignat el 2011
	Tram. 314-16774/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir la viabilitat financera de la Universitat Autònoma de Barcelona el febrer del 2012
	Tram. 314-16775/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans de viabilitat per a la Universitat Autònoma de Barcelona proposats pel Govern juntament amb el Rectorat i el Consell Social per al període 2012-2015
	Tram. 314-16776/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos mínims salarials anuals de vuit mil euros que exigeix l’Agència Catalana de l’Habitatge per a l’adjudicació d’habitatges socials en règim de lloguer
	Tram. 314-16777/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos mínims salarials que exigia l’Agència Catalana de l’Habitatge per a l’adjudicació d’habitatges socials el 2010 i el 2011
	Tram. 314-16778/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun ajut per al pagament de lloguers d’habitatges socials de l’Agència Catalana de l’Habitatge
	Tram. 314-16779/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de procediments de desnonament per manca de pagament del lloguer d’habitatges socials de l’Agència Catalana de l’Habitatge que s’han incoat el 2011
	Tram. 314-16780/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents beneficiaris d’alguna mesura de protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16781/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents beneficiaris de la mesura de protecció d’atenció en la família pròpia el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16782/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents beneficiaris de mesures d’acolliment el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16783/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment en família aliena el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16784/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment en família preadoptiva el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16785/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents ingressats en centres d’acolliment el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16786/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents ingressats en centres residencials d’acció educativa el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16787/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves ingressats en pisos assistits el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16788/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers acollits en centres d’acolliment el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16789/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers acollits en centres residencials el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16790/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves menors estrangers acollits en centres d’inserció sociolaboral el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16791/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves estrangers acollits en pisos assistits el segon semestre del segon semestre del 2011
	Tram. 314-16792/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de nois magribins atesos amb recursos de la xarxa ordinària de protecció el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16793/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les arribades de joves estrangers no acompanyats comptabilitzades el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16794/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades ateses per la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16795/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de protecció oberts per la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16796/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves acollits a l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats el segon semestre del 2011
	Tram. 314-16797/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interpretació de la legislació relativa a l’assistència sanitària de cobertura pública per als desocupats que no perceben cap prestació ni subsidi
	Tram. 314-16798/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que es dóna als desocupats que no perceben cap prestació ni subsidi sobre llur dret a l’assistència sanitària
	Tram. 314-16799/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència d’acreditar llur situació als desocupats que no perceben cap prestació ni subsidi
	Tram. 314-16800/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència d’acreditar l’empadronament als desocupats que no perceben cap prestació ni subsidi
	Tram. 314-16801/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de l’import corresponent al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del 2010 per a la finalització de les obres de la Biblioteca Municipal de Maçanet de la Selva
	Tram. 314-16802/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’inici de les obres de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
	Tram. 314-16803/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’acabament de les obres de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
	Tram. 314-16804/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a la comunitat educativa i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) del calendari d’execució de les obres de l’Escola Els Aigüerols
	Tram. 314-16805/09
	Formulació









