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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import recaptat per les bonificacions de l’impost sobre el 
patrimoni el 2011 i el 2012
Tram. 314-00725/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre 
el compliment del Pla econòmic i financer de reequilibri de la 
Generalitat 2012-2014 i sobre la correcció del dèficit del 2012
Tram. 314-00726/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dispositiu dels Mossos d’Esquadra desplegat en la manifes-
tació del 24 de gener de 2013 a Sabadell
Tram. 314-00727/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte del tram ferroviari d’ample internacional de Castell-
bisbal a Tarragona
Tram. 314-00728/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació en els trens convencionals de les obres del pro-
jecte del tram ferroviari d’ample internacional de Castellbis-
bal a Tarragona
Tram. 314-00729/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació de la posada en marxa del servei de trens de ro-
dalia del Camp de Tarragona per les obres del projecte de 
tram ferroviari d’ample internacional de Castellbisbal a Tar-
ragona
Tram. 314-00730/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
replantejament del projecte de tram ferroviari d’ample inter-
nacional de Castellbisbal a Tarragona
Tram. 314-00731/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
connexió ferroviària del port de Tarragona en ample inter-
nacional
Tram. 314-00732/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada als ajuntaments afectats pel projecte 

del tram ferroviari del port de Tarragona a Roda de Berà en 
ample internacional
Tram. 314-00733/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació a l’ample internacional del tram entre Reus i Ro-
da de Berà
Tram. 314-00734/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’adequació a l’ample europeu del tram entre Reus i 
Roda de Berà
Tram. 314-00735/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
assalts amb violència a les zones residencials de les comar-
ques de Girona
Tram. 314-00736/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat destinada a despesa desplaçada el 2012
Tram. 314-00803/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat destinada a despesa desplaçada el 2010 i el 2011
Tram. 314-00804/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de l’ocupació del personal de la funció pública
Tram. 314-00830/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini mitjà de pagament als seus proveïdors el 2012
Tram. 314-00835/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
impagaments dels bancs a les comunitats de veïns
Tram. 314-00848/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi en la gestió de l’aparcament de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat pel que fa als treballadors
Tram. 314-00849/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya
Tram. 314-00850/10
Resposta del Govern p. 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges incorporats al parc públic de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 314-00851/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits del parc públic de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-00852/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya que han passat a règim de lloguer el 
2011 i el 2012
Tram. 314-00853/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya que estan en procés d’adjudicació
Tram. 314-00854/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de renúncies a l’adjudicació d’un habitatge de llo-
guer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-00855/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de renúncies a l’adjudicació d’un habitatge de llo-
guer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
per motius econòmics el 2011 i el 2012
Tram. 314-00856/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes resolts i desnonaments del parc pú-
blic d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 
2011 i el 2012
Tram. 314-00857/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de contractes de compravenda d’habitatges del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya resolts 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-00858/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de desnonaments d’habitatges en règim de lloguer 
del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 
2011 i el 2012
Tram. 314-00859/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya ocupats il·legalment el 2011 i el 2012
Tram. 314-00860/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya cedits a entitats socials i assistencials el 
2011 i el 2012
Tram. 314-00861/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
matrícules universitàries del curs 2012-2013
Tram. 314-00862/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes menors entre el sector públic i el sector privat 
subscrits el 2011 i el 2012
Tram. 314-00909/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats dels controls de contaminació
Tram. 314-00910/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis que relacionen contaminació atmosfèrica i salut
Tram. 314-00911/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a prevenir i controlar la contaminació at-
mosfèrica
Tram. 314-00913/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització administrativa per a transportar fems a la plan-
ta incineradora de Son Reus, a Bunyola (Mallorca)
Tram. 314-00920/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els residus que són transformats en combustible a la planta 
intercomarcal de reciclatge de Sabadell (Vallès Occidental) i 
s’exporten a la planta incineradora de Son Reus, a Bunyola 
(Mallorca)
Tram. 314-00921/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la procedència dels combustibles derivats 
de residus que arriben a la planta incineradora de Son Reus, 
a Bunyola (Mallorca)
Tram. 314-00922/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la composició no tòxica dels residus que 
arriben a la planta incineradora de Son Reus, a Bunyola 
(Mallorca)
Tram. 314-00923/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls de seguretat i qualitat abans d’embarcar els residus 
que es transporten a la planta incineradora de Son Reus, a 
Bunyola (Mallorca)
Tram. 314-00924/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tones de residus transportades a la planta incineradora de 
Son Reus, a Bunyola (Mallorca), durant el període de prova
Tram. 314-00925/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de transport de tones de residus a la planta incine-
radora de Son Reus, a Bunyola (Mallorca)
Tram. 314-00926/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sostenibilitat de transportar residus amb vaixell fins a Ma-
llorca
Tram. 314-00927/10
Resposta del Govern p. 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anunci fet per la direcció d’Infraestruc tures de la Generalitat 
de Catalunya d’obrir un expedient d’acomiadament col·lectiu
Tram. 314-01294/10
Resposta del Govern p. 22

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de projectes d’institut escola en què 
està treballant
Tram. 311-00343/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els institut escola prioritaris
Tram. 311-00344/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el model d’instituts escola que estableix la Llei 
d’educació
Tram. 311-00345/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la utilitat dels instituts escola per a garantir una 
educació pública de proximitat basada en la qualitat
Tram. 311-00346/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els instituts escola com a via per a evitar el tanca-
ment d’escoles públiques i la supressió de línies de P3
Tram. 311-00347/10
Anunci p. 24

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de l’Escola Mediterrània de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02125/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes dels centres d’ensenyament públics i 
concertats el curs 2011-2012
Tram. 314-02126/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost econòmic per alumne als centres d’ensenyament el 
curs 2011-2012
Tram. 314-02127/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’alumnes als centres d’ensenyament públics i 
concertats el curs 2012-2013
Tram. 314-02128/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost econòmic per alumne als centres d’ensenyament el 
curs 2012-2013
Tram. 314-02129/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del CAP Sant Crist, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02130/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
proves de competències i coneixements bàsics dels alum-
nes de sisè de primària del 2013
Tram. 314-02131/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies de millorament relatives a les proves de competèn-
cies i coneixements bàsics dels alumnes de sisè de primària 
del 2013
Tram. 314-02132/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
diferència de resultats entre l’escola pública i l’escola con-
certada en les proves de competències i coneixements bà-
sics dels alumnes de sisè de primària del 2013
Tram. 314-02133/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a reduir la diferència de resultats entre 
l’escola pública i l’escola concertada en les proves de com-
petències i coneixements bàsics dels alumnes de sisè de 
primària del 2013
Tram. 314-02134/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
diferència de resultats entre l’escola pública i l’escola con-
certada en les proves d’anglès de les proves de competèn-
cies i coneixements bàsics dels alumnes de sisè de primària 
del 2013
Tram. 314-02135/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
diferència de resultats en les proves de castellà de les pro-
ves de competències i coneixements bàsics dels alumnes 
de sisè de primària del 2013
Tram. 314-02136/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
diferència de resultats en les proves de català de les proves 
de competències i coneixements bàsics dels alumnes de si-
sè de primària del 2013
Tram. 314-02137/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 451/IX, sobre la posada en fun-
cionament del tram de la línia 9 del metro entre l’estació de 
Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la termi-
nal entre pistes de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-02138/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les obres d’adaptació de l’estació Rambla Just 
Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 314-02139/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la programació de les actuacions ferroviàries que afecten 
l’àrea baixa del Llobregat i el sud del Barcelonès
Tram. 314-02140/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les obres de la línia 9 del metro entre Collblanc i la 
terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-02141/10
Formulació p. 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament del CAP Florida 2, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-02142/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades de desocupació entre les persones de 16 a 25 anys i 
de 26 a 30 anys
Tram. 314-02143/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de préstecs bancaris de la Universitat Oberta de 
Catalunya
Tram. 314-02144/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud de préstecs bancaris de la Universitat Rovira i 
Virgili
Tram. 314-02145/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de préstecs bancaris de la Universitat de Lleida
Tram. 314-02146/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de préstecs bancaris de la Universitat de Girona
Tram. 314-02147/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud de préstecs bancaris de la Universitat Pompeu 
Fabra
Tram. 314-02148/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de préstecs bancaris de la Universitat Politècnica 
de Catalunya
Tram. 314-02149/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de préstecs bancaris de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
Tram. 314-02150/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud de préstecs bancaris de la Universitat de Bar-
celona
Tram. 314-02151/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició i les decisions de la Comissió d’Harmonització 
de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria
Tram. 314-02152/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions imposades a l’empresa concessionària de la línia 
de transport per carretera Igualada-Barcelona
Tram. 314-02153/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de mapa de titulacions universitàries
Tram. 314-02154/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de fusions dels centres Cerca
Tram. 314-02155/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les beques Sèneca
Tram. 314-02156/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les beques Erasmus
Tram. 314-02157/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis consorciats entre les universitats públiques
Tram. 314-02158/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes en l’ensenyament obligatori i postobligatori de l’obli-
gació del coneixement d’una llengua estrangera al final dels 
graus universitaris
Tram. 314-02159/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reforçar les llengües estrangeres en l’educa-
ció secundària obligatòria i postobligatòria
Tram. 314-02160/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforç de les llengües estrangeres a primària i secundària
Tram. 314-02161/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a impulsar el partenariat públic i privat Educació 
Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC) per a fer arribar 
l’educació financera als alumnes
Tram. 314-02162/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
membres del partenariat Educació Financera a les Escoles 
de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02163/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació d’alguna entitat de banca ètica en el partenariat 
Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02164/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació d’alguna associació d’afectats per les participa-
cions preferents en el partenariat Educació Financera a les 
Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02165/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
currículum i el material que es repartirà en el projecte edu-
catiu Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02166/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres escollits per a fer-hi arribar l’educació financera
Tram. 314-02167/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi del projecte European Financial Education Partners-
hip (EFEP) prèvia a l’aplicació del projecte Educació Finan-
cera a les Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02168/10
Formulació p. 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
disseny dels tallers teoricopràctics del projecte Educació Fi-
nancera a les Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02169/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient de regulació d’ocupació presentat per Ficosa
Tram. 314-02170/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no donar suport al Festival de Blues de Barcelona
Tram. 314-02171/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català In-
ternacional de la Pau i Televisió de Catalunya el 2012
Tram. 314-02172/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port del conveni de col·laboració entre l’Institut Català Inter-
nacional de la Pau i la Universitat Euromediterrània el 2012
Tram. 314-02173/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català In-
ternacional de la Pau i l’Institut Estatal de Ciències Penals de 
l’Estat de Guanajuato el 2012
Tram. 314-02174/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català 
Internacional de la Pau i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universi-
taris i de Recerca el 2012
Tram. 314-02175/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir el risc d’accidents a la carretera C-66 
entre Banyoles i Girona
Tram. 314-02176/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
represa de les obres de l’institut de Calldetenes (Osona)
Tram. 314-02177/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de construcció de l’edifici que ha de subs-
tituir els habitatges del bloc D del barri de la Trinitat Nova, 
de Barcelona
Tram. 314-02178/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció de l’edifici que ha de substituir els 
habitatges del bloc D del barri de la Trinitat Nova, de Bar-
celona
Tram. 314-02179/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del compromís de construcció de l’edifici que ha 
de substituir els habitatges del bloc D del barri de la Trinitat 
Nova, de Barcelona
Tram. 314-02180/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització del nou model d’urgències a Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-02181/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis d’emergències mèdiques de l’Alt Penedès
Tram. 314-02182/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla dels punts d’atenció d’urgències abans de la unifica-
ció de les urgències a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-02183/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres de malalties minoritàries
Tram. 314-02184/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la intervenció del Protectorat en l’Hospi tal de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-02185/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelo-
na, prevista per al període 2013-2020
Tram. 314-02186/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del contracte programa del Servei Català de la Sa-
lut amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-02187/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la coordinació assistencial entre l’Hospital San-
ta Maria i l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 314-02188/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost que es destinarà a la campanya d’assegurances 
agràries el 2013
Tram. 314-02189/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu de la reunió del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el ministre d’Agricul-
tura d’Algèria
Tram. 314-02190/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords adoptats en la reunió del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el ministre 
d’Agricultura d’Algèria
Tram. 314-02191/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes relatives a la cartera de serveis, la plantilla i el 
contracte programa de l’Hospital de Viladecans per al perí-
ode 2013-2017
Tram. 314-02192/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació del projecte Delta per als sectors Baix Llobregat 
Litoral i Centre - l’Hospitalet - el Prat
Tram. 314-02193/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a l’elaboració del projecte definitiu i l’inici de 
les obres de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02194/10
Formulació p. 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució i el cost del pla urbanístic previst als solars de la 
presó de la Trinitat Vella, a Barcelona
Tram. 314-02203/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de l’antiga presó de la Trinitat Vella, a Barcelona, 
destinats a funcionaris d’aquesta presó
Tram. 314-02204/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a les persones que han ocupat els 
habitatges destinats als funcionaris de l’antiga presó de la 
Trinitat Vella, a Barcelona
Tram. 314-02205/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement d’una sentència relativa a l’ús i el gaudi dels 
pavellons de l’antiga presó de joves de la Trinitat Vella, de 
Barcelona, destinats als funcionaris d’aquesta presó
Tram. 314-02206/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa d’alguna negociació amb els funcionaris 
que tenien l’ús i el gaudi dels habitatges de l’antiga presó de 
joves de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-02207/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a l’enderrocament dels habitatges de l’antiga 
presó de joves de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-02208/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
converses amb l’Associació de Veïns de la Trinitat Vella, de 
Barcelona, sobre l’ús dels solars de l’antiga presó
Tram. 314-02209/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per al trasllat del centre penitenciari de la Trinitat 
Vella, de Barcelona, que encara és obert i en ús
Tram. 314-02210/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions amb relació a les persones que ocupen els 
pavellons de l’antiga presó de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-02211/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció de l’Escola Univers, de Barcelona
Tram. 314-02212/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de supressió dels centres escolars de Barcelona 
emplaçats en mòduls prefabricats
Tram. 314-02213/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció de l’Institut Vallcarca, a Barcelona
Tram. 314-02214/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per a no informar amb panell la cessió d’un solar de 
l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de l’Institut 
Vallcarca
Tram. 314-02215/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
usos actuals del solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona 
per a la construcció de l’Institut Vallcarca
Tram. 314-02216/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per la qual hi ha un rètol de pàrquing privat en el solar 
cedit per l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de 
l’Institut Vallcarca
Tram. 314-02217/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a dinamitzar la matriculació a l’Institut Bosch i 
Gimpera, de Barcelona
Tram. 314-02218/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la negociació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
amb dues persones condemnades a pagar una quantitat de 
diners a l’empresa
Tram. 314-02219/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un pla per a assumir la gestió, el transport i la 
distribució de l’energia
Tram. 314-02220/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’execucions hipotecàries els anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-02221/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de desnonaments per impagaments de lloguer els 
anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-02222/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de desnonaments per impagaments de lloguer en 
el parc públic d’habitatges de la Generalitat els anys 2010, 
2011 i 2012
Tram. 314-02223/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes del Servei Català de la Salut perquè l’empresa 
adjudicatària reprengui les obres de construcció del centre 
d’atenció primària de Prats de Lluçanès (Osona)
Tram. 314-02224/10
Formulació p. 53

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la retallada prevista per a l’Agència Catalana 
de Notícies el 2013
Tram. 325-00026/10
Formulació p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la previsió de reduir la plantilla de l’Agència 
Catalana de Notícies
Tram. 325-00027/10
Formulació p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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per escrit sobre la informació publicada relativa a l’acomia-
dament de part de la plantilla de la redacció de Barcelona de 
l’Agència Catalana de Notícies
Tram. 325-00028/10
Formulació p. 54

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el mes en què es durà a terme la reducció 
de la plantilla de l’Agència Catalana de Notícies
Tram. 325-00029/10
Formulació p. 54

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les reunions del director de la Corporació i 
el director de l’Agència Catalana de Notícies amb els repre-
sentants dels treballadors per a informar-los dels canvis en 
la plantilla
Tram. 325-00030/10
Formulació p. 54

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’inici de negociacions amb els sindicats 
amb relació a la reducció de plantilla prevista a l’Agència Ca-
talana de Notícies
Tram. 325-00031/10
Formulació p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el model territorial de l’Agència Catalana de 
Notícies previst per al 2013
Tram. 325-00032/10
Formulació p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovi suals a respondre per 
escrit sobre el garantiment de la vocació de servei públic i 
representació territorial de l’Agència Catalana de Notícies
Tram. 325-00033/10
Formulació p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la notificació de llur acomiadament als tre-
balladors de l’Agència Catalana de Notícies
Tram. 325-00034/10
Formulació p. 55

Pregunta al president del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre per escrit sobre la cobertura de les tasques que fe-
ien els treballadors acomiadats de l’Agència Catalana de 
Notícies
Tram. 325-00035/10
Formulació p. 56

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el garantiment de la vocació de servei públic 
i representació territorial de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00036/10
Formulació p. 56

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

per escrit sobre la retallada a Catalunya Ràdio prevista per 
al 2013
Tram. 325-00037/10
Formulació p. 56

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la previsió de reduir la plantilla de Catalunya 
Ràdio
Tram. 325-00038/10
Formulació p. 57

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la informació publicada relativa a l’acomi-
adament dels corresponsals autònoms de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00039/10
Formulació p. 57

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el mes en què es durà a terme la reducció 
de plantilla de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00040/10
Formulació p. 57

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les reunions del director de la Corporació i el 
director de Catalunya Ràdio amb els representants dels tre-
balladors per a informar-los dels canvis en la plantilla
Tram. 325-00041/10
Formulació p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre l’inici de negociacions amb els sindicats amb re-
lació a la reducció de plantilla prevista a Catalunya Ràdio
Tram. 325-00042/10
Formulació p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la notificació de llur acomiadament als tre-
balladors de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00043/10
Formulació p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la cobertura de les tasques dels treballadors 
acomiadats de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00044/10
Formulació p. 59

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’import de l’estalvi generat pel fet de pres-
cindir dels corresponsals autònoms de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00045/10
Formulació p. 59

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el percentatge del pressupost de Catalunya 
Ràdio que representa l’estalvi generat pel fet de prescindir 
dels corresponsals autònoms
Tram. 325-00046/10
Formulació p. 59
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’import recaptat per les bonificacions de 
l’impost sobre el patrimoni el 2011 i el 2012
Tram. 314-00725/10

Resposta del Govern
Reg. 10554 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00725/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import recaptat per les bonificacions de l’impost so-
bre el patrimoni el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

S’interpreta que la pregunta fa referència a la compen-
sació en concepte d’impost sobre el patrimoni a causa 
de l’establiment de la bonificació a la quota decidida 
per l’Estat.

La compensació per la bonificació de l’impost sobre el 
patrimoni queda integrada dins del bloc de recursos que 
formen el model de finançament. Segons la disposició 
transitòria sisena de la llei 22/2009, que regula el sis-
tema de finançament de les comunitats autònomes de 
règim comú, en els anys 2009, 2010 i 2011 les comu-
nitats autònomes han rebut una compensació per l’im-
port transferit per l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària a cada comunitat autònoma l’any 2008. Per 
a la Generalitat, aquest import és de 537 milions d’eu-
ros. La mateixa disposició addicional sisena estableix 
que aquesta compensació queda integrada dins del Fons 
de Suficiència Global, fons que s’haurà d’ajustar perquè 
la quantitat rebuda en concepte d’impost de patrimoni 
sigui efectivament l’import ingressat per l’AEAT a ca-
da comunitat autònoma l’any 2008. A partir de 2012 
aquest import queda integrat definitivament en el fons 
de suficiència i evoluciona segons els ingressos tributa-
ris de l’Estat (ITE).

Barcelona, 5 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el compliment del Pla econòmic i finan
cer de reequilibri de la Generalitat 20122014 
i sobre la correcció del dèficit del 2012
Tram. 314-00726/10

Resposta del Govern
Reg. 10705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00726/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment del Pla econòmic i financer de reequili-
bri de la Generalitat 2012-2014 i sobre la correcció del 
dèficit del 2012

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

D’acord amb les dades trameses al Ministeri d’Hisen-
da i Administracions Públiques el passat 25 de gener de 
2013, a 31 de desembre de 2012, la Generalitat de Cata-
lunya havia executat amb escreix les mesures d’ingres-
sos del Pla econòmic i financer de reequilibri de la Ge-
neralitat 2012-2014. Pel que fa a les mesures de despeses, 
el Govern de la Generalitat ha complert les mesures que 
eren de la seva competència, tot i que hi ha hagut diver-
sos condicionants que han dificultat el compliment final 
de l’objectiu de dèficit, com són l’impacte de les mesures 
estatals per a la generació d’estalvi en matèria de salut, 
ensenyament i atenció a la dependència, l’efecte de l’aug-
ment de l’IVA, la penalització en el retard en el pagament 
de la Seguretat Social, la reducció d’ingressos finalistes 
i l’incompliment de la Disposició addicional Tercera de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Pel que fa a l’objectiu de dèficit de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012, va ser finalment de l’1,96% del 
PIB català..

Quant a les mesures per a la correcció del dèficit de la 
Generalitat, cal dir que l’elaboració del projecte de Llei 
de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2013 per part del Govern, i el posterior debat i aprova-
ció per part del Parlament de Catalunya, és l’instrument 
que ha de garantir la reducció del dèficit i el compli-
ment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per al 
2013. Tanmateix, la convocatòria anticipada d’eleccions 
al Parlament de Catalunya el dia 25 de novembre i la 
consegüent dissolució de la Cambra han fet impossible 
la presentació del Projecte de llei dins els terminis esta-
blerts. Per aquest motiu, el Govern va aprovar el Decret 
170/2012, de 27 desembre, pel qual s’estableixen els cri-
teris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin 
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en vigor els del 2013 (DOGC núm. 170, de 31.12.2012), 
amb l’objectiu d’assegurar que durant el període de la 
pròrroga no es vulneren els objectius d’estabilitat pres-
supostària previstos per a 2013. Les mesures incloses al 
Decret es poden consultar al Diari Oficial de referència.

Barcelona, 8 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dispositiu dels Mossos d’Esquadra 
desplegat en la manifestació del 24 de gener 
de 2013 a Sabadell
Tram. 314-00727/10

Resposta del Govern
Reg. 10761 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00727/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el dispositiu dels Mossos d’Esquadra desplegat en la 
manifestació del 24 de gener de 2013 a Sabadell

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca, Jaume Bosch i Mestres, 
David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00727/10.

En relació amb la manifestació del 24 de gener de 
2013 a Sabadell, per tal de protegir el lliure exercici 
del dret fonamental de manifestació i/o concentració, 
així com el dret a no exercir-lo, la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra va preveure per a aquella 
jornada un dispositiu policial de protecció d’aquests 
drets fonamentals, mesura, per altra banda, habitual 
en esdeveniments d’aquesta naturalesa i magnitud.

El dispositiu es va desenvolupar amb total eficàcia, 
assolint els objectius previstos i fent possible l’exerci-
ci democràtic dels drets fonamentals de les persones, 
sense que es produís cap incidència remarcable.

Pel que fa a les identificacions, la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra no efectua aquests pro-
cessos de manera aleatòria. En el cas que ens ocupa, 
l’actitud i els episodis d’increpació d’algunes persones 
envers els agents actuants van motivar la identificació.

Les identificacions practicades aquell dia per part 
d’agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra es van efectuar segons els procediments nor-

malitzats de treball i seguint totes les garanties legals 
establertes i vigents.

Recordar que, en el transcurs de la identificació, nom-
broses persones que havien participat en la manifes-
tació van increpar i insultar els agents de policia ar-
ribant, inclús, a la coacció física contra els agents 
actuants, motiu pel qual els agents van haver d’incor-
porar mesures d’autoprotecció, alhora que es va habili-
tar una zona protegida per una línia policial per tal de 
realitzar les identificacions sol·licitades amb total ga-
ranties de seguretat pels agents actuants.

La incorporació de les mesures d’autoprotecció, com 
són les armilles antibales, va disminuir la visibilitat de 
les targetes d’identificació professional, circumstància 
que coneix el Parlament de Catalunya i que ha estat 
substanciat en diverses peticions parlamentàries. Amb 
tot, la Direcció General de la Policia ha creat un siste-
ma nou d’identificació que permetrà una millor visibi-
litat i que es va presentar el proppassat dia 14 de març.

Per últim, assenyalar que la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra no realitza identificacions immo-
tivades i aleatòries.

Barcelona, 9 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte del tram ferroviari d’ample 
internacional de Castellbisbal a Tarragona
Tram. 314-00728/10

Resposta del Govern
Reg. 10917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00728/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte del tram ferroviari d’ample internacional de 
Castellbisbal a Tarragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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 314-00728/10 
a 314-00730/10, amb les següents consideracions:

El Govern de la Generalitat no té constància que el 
Ministeri de Foment hagi facilitat als ajuntaments 
afectats còpia del projecte constructiu d’implantació 
del tercer carril al corredor Vila-seca - Castellbisbal.
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La implantació de l’ample mixt a les estacions de Tar-
ragona, St. Vicenç de Calders, L’Arboç, La Granada i 
St. Sadurní d’Anoia ha estat definida mitjançant la re-
modelació de les instal·lacions actuals, per la qual cosa 
es manté l’emplaçament actual.

La definició del règim d’explotació dels apartadors de 
mercaderies del corredor Vila-seca - Tarragona cor-
respon a l’Administrador d’Infraestructures Ferrovià-
ries, depenent del Govern de l’Estat, en virtut de les 
competències que té atribuïdes com a gestor de la xar-
xa ferroviària d’interès general.

Actualment, l’Administració General de l’Estat, a tra-
vés de l’empresa Adif, ha tret a licitació els contractes 
d’obra per a la implantació del tercer carril al corredor 
Vila-seca - Castellbisbal. Conseqüentment, la defini-
ció i programació dels treballs correspondrà a l’Adif, 
així com l’estudi de les possibles afectacions al servei 
ferroviari, en el marc de les seves atribucions com a 
titular de les obres. En qualsevol cas, el govern de la 
Generalitat de Catalunya instarà l’Adif a vetllar per a 
la minimització de les possibles afectacions al servei 
ferroviari i a concertar amb els ens afectats la deter-
minació i programació dels treballs a fi de reduir les 
molèsties.

Les obres d’implantació de l’ample estàndard al cor-
redor convencional, així com les actuacions de mo-
dernització de la infraestructura de via i instal·lacions 
de seguretat i comunicacions previstes en el marc 
d’aquesta actuació, permetran introduir futures millo-
res en la prestació actual del servei ferroviari i l’aprofi-
tament de la infraestructura existent.

El Govern de la Generalitat considera que la implanta-
ció del servei de Rodalies a l’àmbit del Camp de Tar-
ragona no es troba condicionada per l’execució de les 
obres d’implantació de l’ample estàndard entre Vila-
seca i Castellbisbal, atès que constitueix una actuació 
independent d’aquesta.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre l’afectació en els trens convencionals de 
les obres del projecte del tram ferroviari d’am
ple internacional de Castellbisbal a Tarragona
Tram. 314-00729/10

Resposta del Govern
Reg. 10917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00728/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació de la posada en marxa del 
servei de trens de rodalia del Camp de Tarra
gona per les obres del projecte de tram ferro
viari d’ample internacional de Castellbisbal a 
Tarragona
Tram. 314-00730/10

Resposta del Govern
Reg. 10917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00728/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el replantejament del projecte de tram 
ferroviari d’ample internacional de Castellbis
bal a Tarragona
Tram. 314-00731/10

Resposta del Govern
Reg. 10918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00731/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el replantejament del projecte de tram ferroviari d’am-
ple internacional de Castellbisbal a Tarragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:

Tal com estableix la programació d’actuacions del do-
cument Agenda catalana del Corredor Mediterrani, 
elaborat per aquest Departament, en una primera fa-
se i com a solució provisional, cal aprofitar la infraes-
tructura existent mitjançant la implementació del ter-
cer carril per garantir a curt termini l’encaminament 
de trens de mercaderies en ample estàndard.

La mateixa agenda catalana estableix l’obertura a mit-
jà termini de l’antiga línia Reus - Roda de Berà com a 
encaminament definitiu per al trànsit de mercaderies 
a l’àmbit de Tarragona, i en aquest sentit s’ha previst 
en el planejament.

La futura reobertura de la línia Reus - Roda de Berà 
tindrà un cost encara per determinar. Requerirà tant la 
tramitació administrativa i mediambiental, com l’ela-
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boració dels projectes constructius de les actuacions a 
portar a terme.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió ferroviària del port de Tar
ragona en ample internacional
Tram. 314-00732/10

Resposta del Govern
Reg. 10919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00732/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la connexió ferroviària del port de Tarragona en ample 
internacional

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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 314-00732/10 
i 314-00733/10, amb les següents consideracions:

En aquest moment, el Ministeri de Foment està redac-
tant l’estudi informatiu de la connexió ferroviària per 
al trànsit de mercaderies entre l’àrea de Tarragona i la 
línia Castellbisbal/Papiol - Mollet - St. Fost, el qual 
considera com a possible alternativa la recuperació de 
la línia Reus - Roda de Berà.

El Govern de la Generalitat de Catalunya no té constància 
que el Ministeri de Foment hagi facilitat als ajuntaments 
afectats còpia del projecte constructiu d’implantació de 
l’ample de via estàndard al corredor Vila-seca - Castell-
bisbal.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada als ajunta
ments afectats pel projecte del tram ferro
viari del port de Tarragona a Roda de Berà 
en ample internacional
Tram. 314-00733/10

Resposta del Govern
Reg. 10919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00732/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adequació a l’ample internacional del 
tram entre Reus i Roda de Berà
Tram. 314-00734/10

Resposta del Govern
Reg. 10920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00734/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’adequació a l’ample internacional del tram entre 
Reus i Roda de Berà

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-00734/10 i 314-00735/10, amb les següents consi-
deracions:

La línia Reus Roda de Barà es troba actualment en 
desús i una part de l’antic traçat no existeix o bé no 
és adequat per a la circulació de cap servei ferroviari.

Per tal de poder establir el cost associat a la recupera-
ció i adequació de la línia Reus - Roda de Berà a l’am-
ple estàndard, caldria comptar amb un projecte espe-
cífic, del qual actualment no es disposa, que determini 
de forma concreta l’abast i definició de les actuacions.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’adequació a l’ample euro
peu del tram entre Reus i Roda de Berà
Tram. 314-00735/10

Resposta del Govern
Reg. 10920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00734/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els assalts amb violència a les zones 
residencials de les comarques de Girona
Tram. 314-00736/10

Resposta del Govern
Reg. 10893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00736/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els assalts amb violència a les zones residencials de les 
comarques de Girona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Sergio Santamaría Santigosa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00736/10.

Per donar resposta, cal aclarir que entenem com a «as-
salt» el robatori amb violència i/o intimidació. Així, el 
nombre de robatoris amb violència i/o intimidació en 
domicilis o de robatoris amb força en domicilis l’any 
2011 va ser de 29 i de 54 l’any 2012.

Pel que fa a les mesures que ha adoptat el Departament 
d’Interior per fer front a aquest increment, la Direcció 
General de Policia va implantar el Programa Operatiu 
Específic d’Habitatge, programa que ha permès millo-
rar la seguretat i la protecció dels ciutadans i corregir, 
a la vegada, els fets coneguts relacionats. Com a con-
seqüència d’aquest operatiu s’han interceptat diferents 
grups promotors dels assalts. Entre aquests, recent-
ment s’ha desmantellat la banda de lladres silenciosos 
més activa que actuava a les comarques gironines i als 
quals se’ls pot imputar més de 70 robatoris. Els 17 de-
tinguts han ingressat directament a presó.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat destinada a despesa des
plaçada el 2012
Tram. 314-00803/10

Resposta del Govern
Reg. 10555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00803/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la quantitat destinada a despesa desplaçada el 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb la pregunta es-
crita 314-00804/10, amb la informació següent:

L’evolució de la despesa desplaçada dels anys 2010 i 2011 
consta al Compte General de la Generalitat 2011, i es pot 
consultar a la pàgina web del Departament d’Economia 
i Coneixement. Les dades del 2012 són provisionals, 
pendents del tancament de l’esmentat exercici.

Barcelona, 5 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat destinada a despesa des
plaçada el 2010 i el 2011
Tram. 314-00804/10

Resposta del Govern
Reg. 10555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00803/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de l’ocupació del per
sonal de la funció pública
Tram. 314-00830/10

Resposta del Govern
Reg. 10714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00830/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de l’ocupació del personal de la funció 
pública

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

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

Les previsions del Govern sobre el manteniment de l’ocu-
pació en el conjunt dels treballadors i treballadores dels 
serveis públics a Catalunya s’avaluen sota el principi de 
redistribució d’efectius. Es dóna prioritat a la cobertura 
dels llocs de treball dels àmbits considerats essencials, per 
mantenir la qualitat dels serveis públics bàsics: salut, edu-
cació, atenció a les persones dependents, així com el suport 
actiu a les mesures d’ocupació i per sortir de la crisi.

Pel que fa a les previsions de manteniment o incre-
ment de les condicions salarials i laborals dels emple-
ats públics, atesa l’actual situació econòmica, així com 
la distribució dels marges de dèficit imposada pel Go-
vern estatal, fan preveure que s’haurà de mantenir, per 
al 2013, l’esforç exigit als empleats públics en el 2012.

Les dades d’ocupació a gener 2013 s’indiquen tot seguit:

Personal de la Generalitat de Catalunya. Gener, 2013

Alts 
càrrecs

Altres 
directius

Even-
tuals

Funcionaris Interins Laborals 
indefinits

Laborals 
temporals

Total

Departaments i organismes

Agricultura, Ramaderia, Pesca,  
Alimentació i Medi Natural 9 8 1.787 392 315 106 2.617
Benestar Social i Família 12 8 946 613 1.117 1.033 3.729
Cultura 9 9 757 162 157 49 1.143
Economia i Coneixement 21 6 990 266 157 44 1.484
Empresa i Ocupació 15 6 2.306 644 197 30 3.198
Ensenyament 11 8 58.799 10.050 1.003 2.459 72.330
Governació i Relacions Institu cionals 12 6 378 114 31 9 550
Interior 8 7 20.848 675 191 277 22.006
Justícia 9 7 9.465 3.267 494 318 13.560
Presidència 34 3 38 659 203 320 73 1.330
Salut 6 62 8 24.016 9.482 673 2.460 36.707
Territori i Sostenibilitat 12 8 1.029 380 362 116 1.907

158 65 119 121.980 26.248 5.017 6.974 160.561

Inclou el personal estructural actiu, a gener de 2013, als departaments de la Generalitat de Catalunya, a tots els seus organismes autònoms de ca-
ràcter administratiu i comercial, i al personal la gestió del qual s’efectua per mitjà del sistema d’informació de personal (SIP) del ens següents: la 
Comissió Jurídica Assessora, l’Agència Tributària de Catalunya, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut, l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. No inclou el personal de la resta d’empreses públiques, de les fundacions ni dels consorcis, 
exceptuant el personal de l’Administració de la Generalitat gestionat per SIP del consorci de Serveis Socials de Barcelona, del Consorci d’Educació 
de Barcelona i de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, que sí hi està inclòs.

Font de dades: GIP-SIP

Els increments i/o disminucions per creixement vege-
tatiu poden veure’s modificats, com a conseqüència de 
la valoració de situacions concretes, com ara la revisió 
de funcions o les accions de tecnificació. En tot cas, 
però, tal com ja s’ha comentat, la prioritat és el mante-
niment de la qualitat dels serveis públics i sota el prin-
cipi de redistribució d’efectius.

El dimensionament conjunt dels departaments de la 
Generalitat és, avui per avui, homologable a la resta 
de països del nostre entorn. Tanmateix, les restriccions 
pressupostàries no només no permeten créixer, sinó 
que obliguen a aprimar l’administració. En tot cas, cal 

identificar, amb caràcter general, àmbits excedentaris 
i deficitaris, la qual cosa orientarà les accions d’opti-
mització i racionalització de plantilles. També cal co-
nèixer, de manera individualitzada, les dades bàsiques 
i necessitats de cada unitat directiva.

Barcelona, 10 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini mitjà de pagament als seus 
proveïdors el 2012
Tram. 314-00835/10

Resposta del Govern
Reg. 10706 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00835/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini mitjà de pagament als seus proveïdors el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

En línies generals, els terminis de pagament de la Ge-
neralitat de Catalunya als seus proveïdors ha estat su-
perior respecte d’anys anteriors.

La situació de retard en alguns pagaments ha estat con-
seqüència directa d’un conjunt de factors que han ge-
nerat greus dificultats en la situació de liquiditat de la 
tresoreria de la Generalitat. Entre aquests factors, no-
tòriament coneguts, cal esmentar la crisi econòmica i 
de deute mundial, l’incompliment per part del Govern 
central dels compromisos econòmics contrets amb Ca-
talunya, la baixada dels ingressos i el tancament dels 
mercats financers, que han afectat, en major o menor 
mesura, la liquiditat de totes les administracions públi-
ques i també la de la tresoreria de la Generalitat.

Barcelona, 9 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els impagaments dels bancs a les co
munitats de veïns
Tram. 314-00848/10

Resposta del Govern
Reg. 10921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00848/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els impagaments dels bancs a les comunitats de veïns

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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

En aquest Departament no consta cap denúncia, ni cap 
petició per part de cap comunitat de propietaris per 
manca de pagament de les despeses de comunitat que 
impliqués l’obertura e cap expedient sancionador pels 
motius que exposa la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

Tot i això, d’aquesta qüestió se n’ha parlat amb els ad-
ministradors de finques. S’ha resolt de moment aques-
ta qüestió sense la intervenció d’aquest Departament, 
i s’ha advertit que si la manca de pagament comportés 
dificultats de manteniment o conservació dels edificis 
aquesta Administració podrà actuar d’acord amb el 
que estableix la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, per 
incompliment dels deures de la propietat, imposant les 
sancions econòmiques previstes.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi en la gestió de l’aparcament 
de l’aeroport de Barcelona  el Prat pel que 
fa als treballadors
Tram. 314-00849/10

Resposta del Govern
Reg. 10922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00849/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi en la gestió de l’aparcament de l’aeroport de 
Barcelona. el Prat pel que fa als treballadors

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Tant la gestió com l’explotació dels aparcaments de les 
terminals T1 i T2 de l’aeroport de Barcelona - el Prat és 
responsabilitat del gestor aeroportuari, és a dir  Aena, 
que és qui decideix el model d’explotació a seguir, inicia 
els processos de concessió que se’n puguin derivar i en 
determina l’empresa o empreses adjudicatà ries. El Go-
vern de la Generalitat s’ha interessat per aquest tema i ha 
demanat les explicacions pertinents a Aena.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges del parc pú
blic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 314-00850/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00850/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya

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 314-00850/10 
a 314-00861/10, amb les següents consideracions:

Durant els anys 2011 i 2012 s’han incorporat 1.446 habi-
tatges al parc de l’AHC, amb un nombre total de 14.254 
a 1 de gener de 2013, 1.614 estaven desocupats en aques-
ta data.

El nombre d’habitatges de   l parc de l’AHC que han 
canviat el règim de compravenda a lloguer o a lloguer 
amb opció de compra durant el 2011 i el 2012 ha estat 
1.171, i el nombre d’habitatges que estaven en procés 
d’adjudicació a 1 de gener de 2013 és de 1.404.

Les renúncies que s’han produït durant el 2011 i 2012 
sobre l’adjudicació d’habitatges de lloguer del parc de 
l’AHC han estat 1.104.

No és possible saber en quants casos el motiu de la re-
núncia té a veure amb les dificultats en pagar les ren-
des del lloguer, atès que la major part dels formularis 
de renúncia no precisen els motius. No obstant això, 
d’acord a les manifestacions verbals de les persones 
que renuncien a les adjudicacions, podem dir que en 
la majoria d’ocasions les renúncies són degudes a re-
agrupaments familiars i al retorn als països d’origen 
de les persones, i no a la dificultat en pagar les rendes 
dels lloguers.

L’any 2011, 5 habitatges van ser objecte de resolució de 
contracte de compravenda i es van iniciar 136 expedi-
ents de desnonament per manca de pagament i per pre-
cari, en contra dels 210 que es van iniciar durant el 2010.

Així mateix, durant el 2012, 7 habitatges van ser ob-
jecte de resolució de contracte de compravenda i es 
van iniciar 149 expedients de desnonament per manca 
de pagament i per precari.

El nombre d’habitatges del parc de l’AHC ocupats irre-
gularment durant el 2011 i 2012 han estat 185.

Durant els anys 2011 i 2012 l’AHC ha incrementat 
molt el nombre d’habitatges cedits a ajuntaments i a 
entitats socials i assistencials. En aquest sentit, s’han 
cedit 123 habitatges a entitats socials i assistencials i 
36 habitatges a ajuntaments per a destinar-los a allot-
jaments socials, davant dels 32 que es van cedir l’any 
2010 (4 a entitats i 28 a ajuntaments).

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges incorporats 
al parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 314-00851/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits del parc 
públic de l’Agència de l’Habitatge de Cata
lunya
Tram. 314-00852/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges del parc pú
blic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
que han passat a règim de lloguer el 2011 i 
el 2012
Tram. 314-00853/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges del parc públic 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que 
estan en procés d’adjudicació
Tram. 314-00854/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de renúncies a l’adjudica
ció d’un habitatge de lloguer del parc públic 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 
2011 i el 2012
Tram. 314-00855/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de renúncies a l’adjudica
ció d’un habitatge de lloguer del parc públic 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per 
motius econòmics el 2011 i el 2012
Tram. 314-00856/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes resolts i des
nonaments del parc públic d’habitatges de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 2011 
i el 2012
Tram. 314-00857/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes de com
pravenda d’habitatges del parc públic de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya resolts 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-00858/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de desnonaments d’habi
tatges en règim de lloguer del parc públic de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 2011 
i el 2012
Tram. 314-00859/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges del parc pú
blic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
ocupats il·legalment el 2011 i el 2012
Tram. 314-00860/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges del parc públic 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ce
dits a entitats socials i assistencials el 2011 
i el 2012
Tram. 314-00861/10

Resposta del Govern
Reg. 10923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les matrícules universitàries del curs 
20122013
Tram. 314-00862/10

Resposta del Govern
Reg. 10707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00862/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les matrícules universitàries del curs 2012-2013

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Quim Arrufat Ibáñez

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

Les dades que donen resposta a les qüestions planteja-
des pel diputat es faciliten en documents adjunts. Cal fer 
els següents aclariments sobre la documentació annexa:

1. El nombre total d’estudiants i de crèdits matriculats 
que es pot facilitar en aquest moment del curs és el 
corresponent a les dades facilitades per les Universi-
tats amb data de 30 de novembre. No són, per tant, da-
des consolidades, ja que només es disposa d’aquestes 
a començaments del curs següent. Això afecta especi-
alment les universitats que tenen doble període de ma-
trícula (UPC i parcialment UB). Igualment, entre les 
afectacions a les dades de totes dues trameses ens tro-
bem amb tot el que deriva dels diferents processos de 
gestió acadèmica previstos per les universitats d’am-
pliació i anul·lació de matrícules.

La variació entre les dues trameses d’informació que 
efectuen les universitats a la Secretaria d’Universitats 
pot oscil·lar entre l’1,4 i el 2,5% en el cas dels graus 
i fins a un 10% en el cas dels màsters, atès que per 
a aquest tipus d’estudis els períodes de matrícula són 
molt variables.

2. No es disposa de dades «per curs». El concepte «curs» 
no és un registre acadèmic, sinó simplement d’ordena-
ció del pla d’estudis. Com a aproximació es faciliten 
dues dades:

– Estudiants de nou ingrés (s’hi inclou tots els alum-
nes que han passat pel procés de preinscripció o per un 
trasllat d’expedient, excloent els processos d’adaptació 
de cicles a graus).

– Total d’estudiants matriculats.

3. Un altre element a tenir en compte és que les da-
des facilitades, corresponents a les úniques disponi-
bles (primera tramesa del curs), no permeten depurar 
les dades d’alumnes matriculats en dobles titulacions.

4. Pel que fa als crèdits matriculats, cal sempre  te nir 
en compte que estem en la fase final d’adaptació dels 
estudis a l’Espai Europeu d’Educació Superior, o el 
que també coneixem com el pas dels estudis de ci-
cles als de grau. Això implica que els crèdits dels 
cicles i dels graus no són homogenis. Un curs complet 
de cicles són 75 crèdits, mentre que un curs complet de 
grau són 60 crèdits, atès que malgrat parlar de crè-
dits, una i altra magnitud no expressen el mateix. Per 
poder homogeneïtzar el nombre de crèdits s’aplica un 
factor de ponderació del 0,80 als crèdits de cicles, en 
un procediment conegut per les universitats i aplicat 
per la Secretaria d’Universitats únicament a aquests 
efectes.

5. En la relació d’estudiants matriculats en màsters es 
pot trobar un grup de màsters amb un nombre molt 
baix d’estudiants (menys de 5), concretament 75 dels 
474 màsters relacionats. Es corresponen, d’acord amb 
la informació contrastada amb el Registre Oficial de 
títols de Catalunya i les mateixes universitats, a màs-
ters en extinció (un 42,76%) però que encara tenen al-
guns alumnes matriculats pendents d’obtenir el títol, 
un 37,33% són substitucions o reverificacions de màs-
ters, un 10,67% són interuniversitaris en què la univer-
sitat catalana no és la coordinadora i la resta són casos 
de màsters que o bé tenen matrícula biennal o bé són 
Erasmus Mundus.

6. Pel que fa a alguns graus que apareixen també 
amb un nombre anormalment baix d’estudiants ma-
triculats, es corresponen amb dobles titulacions, 
que atès que en aquest moment del curs i en aques-
ta tramesa encara no han estat tractades i apareixen 
assignats a un dels dos estudis originals, i no en la 
doble titulació, fet que genera aquest efecte de ma-
trícula exclusivament de gestió acadèmica. Són fà-
cilment identificables perquè en la majoria dels ca-
sos el codi de la titulació apareix una «S» seguit d’un 
número.

7. Les dades es faciliten en diversos arxius. Per una 
banda l’arxiu AGAUR amb tota la informació dels 
préstecs, desglossada entre els préstecs per a  estudiants 
de grau i els préstecs per a estudiants de màster, amb 
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percentatge sobre el total de crèdits i, únicament 
té sentit per al cas dels graus, per a les agrupacions 
d’un mateix estudi (percentatge de crèdits sobre el to-
tal d’estudiants d’aquella agrupació de títols). La resta 
d’arxius es corresponen amb la informació sol·licitada 
sobre matrícula a les universitats del curs 2012-13, per 
tipus d’estudis.

Barcelona, 9 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre els contractes menors entre el sector pú
blic i el sector privat subscrits el 2011 i el 2012
Tram. 314-00909/10

Resposta del Govern
Reg. 10715 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00909/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes menors entre el sector públic i el sector 
privat subscrits el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en exerci-
ci del principi de transparència en la contractació pú-
blica, elabora i publica quinzenalment un informe que 
recull les adjudicacions de contractes publicades, el 
contingut del qual es pot consultar a la pàgina web de 
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació 
Pública, http://www.gencat.cat/presidencia/osacp

Cal destacar que, des de l’any 2011, tots els contractes 
menors (de menys de 18.000 euros) queden totalment 
registrats a través del gestor electrònic de la contrac-
tació, implantat a tots els departaments del Govern de 
la Generalitat, i que supervisa l’esmentada Oficina, fet 
que ha permès tenir un control estricte de tota la con-
tractació dels departaments.

Barcelona, 10 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats dels controls de conta
minació
Tram. 314-00910/10

Resposta del Govern
Reg. 10924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00910/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats dels controls de contaminació

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:

Podeu consultar les dades sol·licitades al web del De-
partament de Territori i Sostenibilitat als indicadors i 
estadístiques de l’atmosfera.

Pel que fa a les dades corresponents a l’any 2012 actu-
alment estan en procés de validació.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis que relacionen contamina
ció atmosfèrica i salut
Tram. 314-00911/10

Resposta del Govern
Reg. 10925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00911/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis que relacionen contaminació atmosfèrica i 
salut

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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Aquest Departament no ha contractat cap estudi de re-
cerca sobre la correlació entre contaminació atmosfè-
rica i salut. Tot i això, representants del Departament 
formen part del patronat del Centre de Recerca Epide-
miològica de Catalunya (CREAL). El CREAL està tre-
ballant en 6 programes de recerca diferents que abasten 
una àmplia gamma d’exposicions ambientals (aigua, 
radiació i contaminació de l’aire) i els seus efectes sobre 
la salut (salut infantil, càncer i vies respiratòries).

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a prevenir i contro
lar la contaminació atmosfèrica
Tram. 314-00913/10

Resposta del Govern
Reg. 10926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00913/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a prevenir i controlar la contamina-
ció atmosfèrica

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

Per part d’aquest Departament:

− S’ha avaluat la qualitat de l’aire de Catalunya mit-
jançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Conta-
minació Atmosfèrica. Us trameto, en Annex 1, l’evo-
lució de la mitjana anual de partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de 2000 a 2011.

− D’acord amb la tecnologia disponible, tant les modi-
ficacions de les autoritzacions ambientals com les no-
ves autoritzacions ambientals i les renovacions de les 
autoritzacions ambientals han incorporat els requeri-
ments necessaris per reduir les emissions de contami-
nants a l’aire.

− S’estan implantant les mesures per reduir les emis-
sions de contaminants del Pla de millora de la qualitat 
de l’aire 2011-2015. Es destaquen les següents accions 
que ja s’han dut a terme:

• Aplicació de descomptes en el peatges per als vehi-
cles que emeten menys contaminants de ciutat.

• Possibilitat de circular pels carrils BUS-VAO als ve-
hicles que emeten menys contaminants de ciutat.

• Elaboració d’una guia per a la compra verda de ve-
hicles.

• Aprovació del distintiu de garantia de Qualitat Am-
biental per a flotes de vehicles.

• Requeriment a l’Estat de l’adopció de mesures, 
dins del seu àmbit competencial que permetin reduir 
l’emissió de contaminants com és el Pla PIME.

• Coordinació amb els municipis, mitjançant la Xarxa 
de municipis de la Diputació de Barcelona, per fomen-
tar l’adopció de mesures de reducció de contaminants 
en l’àmbit local.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’autorització administrativa per a 
transportar fems a la planta incineradora de 
Son Reus, a Bunyola (Mallorca)
Tram. 314-00920/10

Resposta del Govern
Reg. 10927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00920/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització administrativa per a transportar fems a la 
planta incineradora de Son Reus, a Bunyola (Mallorca)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marc Sanglas i Alcantarilla

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-00920/10 a 314-00927/10, amb les següents con-
sideracions:

L’autorització per al transports d’aquests residus es 
fa d’acord amb allò que preveu l’article 33 del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de 
residus, segons el qual «el transport de residus no es-
pecials originats a Catalunya fora del seu territori és 
autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, sem-
pre que la gestió sol·licitada s’ajusti a la normativa vi-
gent i que no s’oposi als plans de gestió de residus».
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A la planta de PIRSA es reben, aproximadament, unes 
9.000 tones anuals de residus voluminosos procedents 
de la recollida municipal i de deixalleries dels munici-
pis del Vallès Occidental.

En l’autorització o llicència ambiental de cada gestor 
consten, entre d’altres especificacions, les seves obli-
gacions pel que fa al control dels residus d’entrada, 
tant pel que fa al seu origen com a la seva composi-
ció i a la presència de residus impropis. Addicional-
ment, els gestors estan sotmesos a un règim de control 
i d’inspecció que té per objecte verificar que la seva 
activitat s’ajusta a allò que consta en els seus permisos 
de funcionament.

D’altra banda, d’acord amb l’autorització o llicència 
ambiental, el CDR produït haurà de complir amb la 
proposta de norma CEN 15359.

En relació amb els tractes que l’empresa explotado-
ra de la instal·lació tingui previst establir pel que fa 
al combustible derivat de residus (CDR) provinents 
d’ecoparcs o plantes de tractament de residus munici-
pals, les previsions de negoci de les instal·lacions pri-
vades de gestió pertanyen a l’àmbit de la iniciativa 
privada de cada gestor.

El transport de residus entre comunitats autòno-
mes s’ha de portar a terme mitjançant transportistes 
de residus registrats. La inclusió en el registre impli-
ca l’acceptació per part del transportista registrat de 
les condicions exigibles en cada cas, en l’àmbit de les 
competències ambientals i més enllà d’aquelles condi-
cions que derivin de la normativa de trànsit i de trans-
port de mercaderies.

Per la informació facilitada per part del productor, els 
residus són transportats des del Port de Barcelona.

Segons ha notificat PIRSA, durant el mes de gener de 
2013 s’han transportat 1.016,54 tones de CDR amb 
destinació a TIRME, SA. Per al total del període, el 
nombre de tones pot estar en funció del desenvolupa-
ment de les proves.

Quant a la previsió anual haurà de ser plantejada pels 
responsables de la transacció a partir dels resultats de 
les proves que s’estan portant a terme.

La Unió Europea s’ha pronunciat en diverses ocasions 
pel que fa a les interaccions entre els principis de pro-
ximitat i suficiència i la jerarquia d’opcions de gestió. 
Actualment, està establert que els principis de proxi-
mitat i suficiència, per ells mateixos, no es poden situ-
ar per sobre de la jerarquia d’opcions en els casos en 
què els trasllats de residus es destinin a valorització, 
sigui aquesta material o energètica, davant la disposi-
ció del rebuig.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els residus que són transformats en 
combustible a la planta intercomarcal de re
ciclatge de Sabadell (Vallès Occidental) i s’ex
porten a la planta incineradora de Son Reus, 
a Bunyola (Mallorca)
Tram. 314-00921/10

Resposta del Govern
Reg. 10927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00920/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la procedència dels 
combustibles derivats de residus que arri
ben a la planta incineradora de Son Reus, a 
Bunyola (Mallorca)
Tram. 314-00922/10

Resposta del Govern
Reg. 10927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00920/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la composició no 
tòxica dels residus que arriben a la planta 
incineradora de Son Reus, a Bunyola (Ma
llorca)
Tram. 314-00923/10

Resposta del Govern
Reg. 10927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00920/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els controls de seguretat i qualitat 
abans d’embarcar els residus que es trans
porten a la planta incineradora de Son Reus, 
a Bunyola (Mallorca)
Tram. 314-00924/10

Resposta del Govern
Reg. 10927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00920/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tones de residus transportades a 
la planta incineradora de Son Reus, a Bu
nyola (Mallorca), durant el període de prova
Tram. 314-00925/10

Resposta del Govern
Reg. 10927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00920/10.

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió de transport de tones 
de residus a la planta incineradora de Son 
Reus, a Bunyola (Mallorca)
Tram. 314-00926/10

Resposta del Govern
Reg. 10927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00920/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sostenibilitat de transportar residus 
amb vaixell fins a Mallorca
Tram. 314-00927/10

Resposta del Govern
Reg. 10927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00920/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anunci fet per la direcció d’Infraestruc
tures de la Generalitat de Catalunya d’obrir 
un expedient d’acomiadament col·lectiu
Tram. 314-01294/10

Resposta del Govern
Reg. 10708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01294/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anunci fet per la direcció d’Infraestructures de la Ge-
neralitat de Catalunya d’obrir un expedient d’acomia-
dament col·lectiu

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Infraestructures de Catalunya, a causa de la caiguda 
de l’activitat constructiva dels darrers tres anys, en què 
la licitació va caure un 90% i la facturació un 80%, 
havia anunciat inicialment un expedient de regulació 
d’ocupació que afectava 100 dels seus treballadors. 
Aquesta previsió s’havia realitzat en base al Pla eco-
nòmic i financer de reequilibri vigent aprovat pel Go-
vern i els encàrrecs que els diferents departaments de 
la Generalitat han fet a Infraestructures.cat, juntament 
amb les comunicacions de desencàrrecs, paralització 
i ajornament d’obres i projectes.

No obstant, com a conseqüència d’una proposta pre-
sentada per la direcció de l’empresa a la part social, 
es va acordar que els treballadors afectats fossin fi-
nalment 70, acord que va ser ratificat per la plantilla 
de l’empresa. Els criteris d’afectació aplicats han estat 
conservadors, amb l’objectiu de mantenir més llocs de 
treball que els estrictament necessaris atenent única-
ment a la ràtio ingressos/producció.

Barcelona, 9 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de projectes 
d’institut escola en què està treballant
Tram. 311-00343/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10757 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 15.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quants projectes d’institut-escola està estudiant el 
Govern en aquests moments?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els institut escola prioritaris
Tram. 311-00344/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10758 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 15.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– En cas de recuperar els projectes d’institut-escola, 
quins centres serien els prioritaris i quan es posarien 
en marxa?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model d’instituts escola 
que estableix la Llei d’educació
Tram. 311-00345/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10782 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 15.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Què opina la consellera d’Ensenyament de les pro-
postes d’instituts-escola que estan contemplades en la 
LEC?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la utilitat dels instituts es
cola per a garantir una educació pública de 
proximitat basada en la qualitat
Tram. 311-00346/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10783 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 15.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Pensa la consellera d’Ensenyament que els instituts-
escola són encara eines útils per a garantir una educa-
ció pública de proximitat basada en la qualitat?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els instituts escola com a 
via per a evitar el tancament d’escoles públi
ques i la supressió de línies de P3
Tram. 311-00347/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10784 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 15.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera la consellera d’Ensenyament que els ins-
tituts-escola poden ser una via per evitar el tancament 
d’escoles públiques i la supressió de línies de P3 públi-
ques anunciades per la consellera?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Escola Mediterrà
nia de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02125/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita. 

Atès l’onada de retallades en l’àmbit educatiu que l’ac-
tual Govern està portant a terme; atès que l’escola ini-
cialment projectada al barri de Llevant de Viladecans 
es troba en mòduls prefabricats des de fa cinc cursos 
lectius.

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

– Té prevista el Govern la construcció de l’Escola Me-
diterrània de la ciutat de Viladecans? Si és així, en 
quin termini?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes dels centres 
d’ensenyament públics i concertats el curs 
20112012
Tram. 314-02126/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) És cert que, pel curs 2011-2012, el nombre d’alum-
nes a centres públics i centres privats concertats ha es-
tat de 1.359.232.

2) Si la dada no és correcta, quina seria la dada actua-
litzada pel Departament?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost econòmic per alumne als cen
tres d’ensenyament el curs 20112012
Tram. 314-02127/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1) És correcta la dada que el cost per alumne, total, al 
curs 2011-2012 ha estat de 3.749 euros?

2) Si la dada no és correcta, quina seria la dada actua-
litzada pel Departament?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment d’alumnes als centres 
d’ensenyament públics i concertats el curs 
20122013
Tram. 314-02128/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) És correcta la dada que l’augment d’alumnes a cen-
tres educatius i centres privats-concertats pel curs 
2012-2013 ha estat de 10.000 alumnes més?

2) Si la dada no és correcta, quina seria la dada actua-
litzada pel Departament?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost econòmic per alumne als cen
tres d’ensenyament el curs 20122013
Tram. 314-02129/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
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i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) És correcta la dada que el cost per alumne, total, al 
curs 2012-2013 ha estat de 3.370 euros? Si la dada no 
és correcta, quina seria la dada actualitzada pel De-
partament?

2) Si aquestes dades són correctes, què opina el govern 
d’una retallada de 380 euros per cada alumne?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del CAP Sant Crist, de 
Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02130/10

Formulació
Núria Parlon Gil, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– En quina situació es troba la construcció del CAP 
Sant Crist de Badalona i quina és la seva calendarit-
zació?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves de competències i conei
xements bàsics dels alumnes de sisè de pri
mària del 2013
Tram. 314-02131/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10692 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

A finals de març el departament va presentar els resul-
tats de la prova que avalua les competències i conei-
xements bàsics de sisè curs d’educació primària 2013.

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

– Com qualifica les proves de competència de l’alum-
nat català?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de millorament relatives a les 
proves de competències i coneixements bà
sics dels alumnes de sisè de primària del 2013
Tram. 314-02132/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

A finals de març el departament va presentar els resul-
tats de la prova que avalua les competències i conei-
xements bàsics de sisè curs d’educació primària 2013.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines creu que són les línies de millora?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diferència de resultats entre l’esco
la pública i l’escola concertada en les proves 
de competències i coneixements bàsics dels 
alumnes de sisè de primària del 2013
Tram. 314-02133/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

A finals de març el departament va presentar els re-
sultats de la prova que avalua les  competències i 
coneixements bàsics de sisè curs d’educació primà-
ria 2013.

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

– Com avalua la diferencia de resultats entre l’escola 
publica i l’escola concertada?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a reduir la diferèn
cia de resultats entre l’escola pública i l’es
cola concertada en les proves de competèn
cies i coneixements bàsics dels alumnes de 
sisè de primària del 2013
Tram. 314-02134/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

A finals de març el departament va presentar els resul-
tats de la prova que avalua les competències i conei-
xements bàsics de sisè curs d’educació primària 2013.

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

– Quines són les actuacions del Departament orienta-
des a reduir unes diferències tan importants en contra 
de les escoles de titularitat pública? Com s’han avaluat 
o s’estan avaluant aquestes actuacions?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diferència de resultats entre l’esco
la pública i l’escola concertada en les pro
ves d’anglès de les proves de competències 
i coneixements bàsics dels alumnes de sisè 
de primària del 2013
Tram. 314-02135/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10696 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.



23 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 66

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 28

A finals de març el departament va presentar els resul-
tats de la prova que avalua les competències i conei-
xements bàsics de sisè curs d’educació primària 2013.

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

– Pot confirmar que en les proves d’anglès el resultats 
donen una diferència de 12,3 punts de mitjana a favor 
de l’escola concertada?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diferència de resultats en les proves 
de castellà de les proves de competències i 
coneixements bàsics dels alumnes de sisè 
de primària del 2013
Tram. 314-02136/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10697 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

A finals de març el departament va presentar els resul-
tats de la prova que avalua les competències i conei-
xements bàsics de sisè curs d’educació primària 2013.

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

– Pot confirmar que en les proves de llengua castellana 
el resultats donen una diferència de 5,5 punts de mitja-
na a favor de l’escola concertada?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diferència de resultats en les proves 
de català de les proves de competències i 
coneixements bàsics dels alumnes de sisè 
de primària del 2013
Tram. 314-02137/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

A finals de març el departament va presentar els resul-
tats de la prova que avalua les competències i conei-
xements bàsics de sisè curs d’educació primària 2013

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

– Pot confirmar el Govern que en les proves de llengua 
catalana el resultats donen una diferència de 6 punts 
de mitjana a favor de l’escola concertada?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 451/IX, 
sobre la posada en funcionament del tram 
de la línia 9 del metro entre l’estació de Coll
blanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació 
de la terminal entre pistes de l’aeroport de 
Barcelona  el Prat
Tram. 314-02138/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
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El Parlament de Catalunya va aprovar el 29 de febrer 
de 2012 una resolució per la qual instava el Govern a 
posar en funcionament el tram de la línia 9 del metro 
entre l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobre-
gat, i l’estació de la terminal entre pistes de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat.

El 9 de juliol de 2012, el Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat afirmava que «El Govern ha aprovat –mit-
jançant acord de Govern de 20 de març de 2012– el 
reequilibri de la concessió de les obres dels trams 1 i 2 
de l’L9 del metro amb l’objectiu de concentrar els re-
cursos en l’execució del tram entre Collblanc i la T1 de 
l’aeroport del Prat. Aquesta concentració de recursos 
permetrà acabar les obres de connexió amb l’Aeroport 
de Barcelona l’any 2014».

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

– Pensa el Govern complir la Resolució 451/IX, del 
Parlament de Catalunya, així com el que el mateix Go-
vern va afirmar en data 9 de juliol de 2012, en el con-
trol de compliment de dita resolució?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Celestino Corbacho Chaves, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres d’adaptació de 
l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro
Tram. 314-02139/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el calendari de les obres d’adaptació de l’es-
tació Rambla Just Oliveres de la línia 1 del metro? 
Quan té previst el Govern presentar-lo davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Celestino Corbacho Chaves, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la programació de les actuacions fer
roviàries que afecten l’àrea baixa del Llobre
gat i el sud del Barcelonès
Tram. 314-02140/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10701 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El 26 d’octubre de 2011 el Parlament de Catalunya 
aprovà una resolució per la qual s’instava el Governa 
programar, entre d’altres, les actuacions ferroviàries 
que afecten l’àrea baixa del riu Llobregat i el Barcelo-
nès sud, com ara les obres de les línies 9 i 10 del me-
tro, els perllongaments de les línies 2 i 1, i la nova línia 
d’Adif entre l’estació intermodal del Prat de Llobregat 
i la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat.

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

– Quines mesures ha adoptat el Govern per programar 
dites actuacions?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Celestino Corbacho Chaves, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les obres de la línia 9 del me
tro entre Collblanc i la terminal 1 de l’aero
port de Barcelona  el Prat
Tram. 314-02141/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10702 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
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El Parlament de Catalunya va aprovar el 29 de febrer 
de 2012 una resolució per la qual instava el Govern a 
posar en funcionament el tram de la línia 9 del metro 
entre l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobre-
gat, i l’estació de la terminal entre pistes de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat.

El 9 de juliol de 2012, el Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat afirmava que «El Govern ha aprovat –mit-
jançant acord de Govern de 20 de març de 2012– el 
reequilibri de la concessió de les obres dels trams 1 i 2 
de l’L9 del metro amb l’objectiu de concentrar els re-
cursos en l’execució del tram entre Collblanc i la T1 de 
l’aeroport del Prat. Aquesta concentració de recursos 
permetrà acabar les obres de connexió amb l’Aeroport 
de Barcelona l’any 2014».

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

– En quin estat es troben les obres del tram de la L9 
entre Collblanc i la T1 de l’aeroport del Prat?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Celestino Corbacho Chaves, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre la posada en funcionament del CAP Flori
da 2, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-02142/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

El 22 de març de 2012 el Parlament de Catalunya va 
aprovar una resolució per la qual instava el Govern a 
dur a terme durant el 2012 l’adquisició del local per a la 
posada en funcionament del CAP Florida 2 a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès).

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

– Ha adquirit el Govern dit local? En quina data? En 
cas afirmatiu, quan pensa posar en funcionament el 
CAP Flo rida 2 a l’Hospitalet de Llobregat? En cas ne-

gatiu, per quins motius ha incomplert aquest mandat 
parlamentari?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Celestino Corbacho Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de desocupació entre les 
persones de 16 a 25 anys i de 26 a 30 anys
Tram. 314-02143/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10704 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

La relació de les darreres dades d’atur registrat a cada 
municipi i comarca de Catalunya pel que fa a les per-
sones de 16 a 25 anys i de 26 a 30 anys.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de préstecs bancaris de 
la Universitat Oberta de Catalunya
Tram. 314-02144/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha dema-
nat o té previst fer-ho algun crèdit per poder fer front 
al pagament de les despeses de personal i despeses 
corrents? A quina o quines entitats bancàries?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de préstecs bancaris de 
la Universitat Rovira i Virgili
Tram. 314-02145/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

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 pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha demanat 
o té previst fer-ho algun crèdit per poder fer front al 
pagament de les despeses de personal i despeses cor-
rents? A quina o quines entitats bancàries?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de préstecs bancaris de 
la Universitat de Lleida
Tram. 314-02146/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10724 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Universitat de Lleida (UdL) ha demanat o té pre-
vist fer-ho algun crèdit per poder fer front al pagament 
de les despeses de personal i despeses corrents? A qui-
na o quines entitats bancàries?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de préstecs bancaris de 
la Universitat de Girona
Tram. 314-02147/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Universitat de Girona (UdG) ha demanat o té pre-
vist fer-ho algun crèdit per poder fer front al pagament 
de les despeses de personal i despeses corrents? A qui-
na o quines entitats bancàries?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de préstecs bancaris de 
la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 314-02148/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

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 pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha demanat o té 
previst fer-ho algun crèdit per poder fer front al paga-
ment de les despeses de personal i despeses corrents? 
A quina o quines entitats bancàries?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de préstecs bancaris de 
la Universitat Politècnica de Catalunya
Tram. 314-02149/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

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 pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha 
demanat o té previst fer-ho algun crèdit per poder fer 
front al pagament de les despeses de personal i des-
peses corrents? A quina o quines entitats bancàries?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de préstecs bancaris de 
la Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 314-02150/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

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 pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha 
demanat o té previst fer-ho algun crèdit per poder fer 
front al pagament de les despeses de personal i despe-
ses corrents? A quina o quines entitats bancàries?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de préstecs bancaris de 
la Universitat de Barcelona
Tram. 314-02151/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

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 pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– La Universitat de Barcelona (UB) ha demanat o té 
previst fer-ho algun crèdit per poder fer front al paga-
ment de les despeses de personal i despeses corrents? 
A quina o quines entitats bancàries?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició i les decisions de la 
Comissió d’Harmonització de la Medicació 
Hospitalària de Dispensació Ambulatòria
Tram. 314-02152/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la composició i les decisions preses per la 
Comissió d’Harmonització de la Medicació Hospita-
lària de Dispensació Ambulatòria, per cada grup tera-
pèutic i fàrmacs des de la seva constitució fins a l’ac-
tualitat?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a l’empresa 
concessionària de la línia de transport per 
carretera IgualadaBarcelona
Tram. 314-02153/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern de la Generalitat va fer públic el mes de no-
vembre de 2012 l’exigència a l’empresa concessionària 
de la línia de transport per carretera Igualada - Bar-
celona d’establir un pla de millores pel 2013  arrel de 

les diverses incidències ocorregudes. Segons els mit-
jans, es porten 24 expedients sancionadors oberts i va-
ris centenars de queixes; la mateixa normativa de la 
concessió (recordem-ho, allargada el 2003 fins el 2028 
sense imposar millores) recull que l’acumulació de 
sancions pot portar a dictar la suspensió de la conces-
sió i per tant l’obertura de nou concurs. El 8 de març 
de 2013 va sortir publicat als mitjans de comunicació 
comarcals que la Generalitat de Catalunya ha deixat 
sense data la presentació del Pla de millora.

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

– Quin és el nombre de queixes formulades i de san-
cions imposades, per cadascun dels anys del període 
2006-2012?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de mapa de titulacions 
universitàries
Tram. 314-02154/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la proposta del Departament d’Economia i 
Coneixement amb el Consell Interuniversitari pel que 
fa al mapa de titulacions a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre la proposta de fusions dels centres Cerca
Tram. 314-02155/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la proposta del Govern de la Generalitat de 
les fusions dels centres Cerca per aquest any i els propers?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les beques Sèneca
Tram. 314-02156/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució anual a Catalunya de les 
beques Sèneca des de la seva creació fins avui, deta-
llant quin és el nombre d’alumnes que arriben a Cata-
lunya i a quines Universitats i quants alumnes catalans 
han sortit a fora?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les beques Erasmus
Tram. 314-02157/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució dels alumnes amb beques 
Erasmus a Catalunya anualment des de la seva creació, 
el nombre d’alumnes beneficiaris, total i desglossat per 
universitats catalanes, i a quins països fan la formació?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis consorciats entre les uni
versitats públiques
Tram. 314-02158/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els serveis consorciats entre les universi-
tats públiques de Catalunya impulsats entre Govern de 
la Generalitat i el Consell Interuniversitari?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes en l’ensenyament obliga
tori i postobligatori de l’obligació del conei
xement d’una llengua estrangera al final dels 
graus universitaris
Tram. 314-02159/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10745 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Què opina el Departament d’Ensenyament de l’anun-
ci fet pel conseller d’Economia i Coneixement, Sr. Mas-
Colell, sobre l’obligació del coneixement d’una llengua 
estrangera al final dels graus universitaris?

2) Creu el Departament d’Ensenyament que aques-
ta decisió pot afectar, d’alguna manera, a les etapes 
educatives obligatòries (Primària i Secundària) i, es-
pecialment, a les postobligatòries (Cicles Formatius i 
Batxillerat).

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reforçar les llen
gües estrangeres en l’educació secundària 
obligatòria i postobligatòria
Tram. 314-02160/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Està treballant el Departament d’Ensenyament per 
aplicar mesures de reforçament a les llengües estran-
geres per evitar que aquesta obligació anunciada pel 
Conseller d’Economia i Coneixement suposi una bar-
rera per a determinats alumnes de Secundària i/o Post-
Obligatòria a l’hora d’accedir a la Universitat?

2) Si és així, quines són aquestes mesures?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforç de les llengües estrangeres a 
primària i secundària
Tram. 314-02161/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Pensa el Departament d’Ensenyament reforçar, d’al-
guna forma, l’ensenyament de llengües estrangeres a 
Primària i/o Secundària per afavorir el seu coneixe-
ment de forma equitativa a tot l’alumnat?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre els motius per a impulsar el  partenariat 
públic i privat Educació Financera a les 
 Esco les de Catalunya (EFEC) per a fer arribar 
l’educació financera als alumnes
Tram. 314-02162/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els motius que han portat al Departament 
d’Ensenyament a dur a terme un partenariat públic-
privat, l’EFEC, per fer arribar l’educació financera a 
l’alumnat?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els membres del partenariat Educació 
Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02163/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari:

– Quins són els membres d’aquest partenariat EFEC?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació d’alguna entitat de 
banca ètica en el partenariat Educació Fi
nancera a les Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02164/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10750 i 11099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Forma part d’aquest partenariat EFEC alguna enti-
tat de banca ètica?

2) Per quins motius?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació d’alguna associació 
d’afectats per les participacions preferents 
en el partenariat Educació Financera a les 
Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02165/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10751 i 11099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
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i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Forma part d’aquest partenariat EFEC alguna asso-
ciació d’afectats per les participacions preferents?

2) Per quins motius?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el currículum i el material que es re
partirà en el projecte educatiu Educació Fi
nancera a les Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02166/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Sap el govern el currículum i/o material que es re-
partirà en aquest programa educatiu, l’EFEC, per fer 
arribar l’educació financera a l’alumnat?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres escollits per a ferhi arribar 
l’educació financera
Tram. 314-02167/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt 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 se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els centres escollits per fer arribar l’edu-
cació financera a l’alumnat i per quins motius?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi del projecte European Finan
cial Education Partnership (EFEP) prèvia a 
l’aplicació del projecte Educació Financera 
a les Escoles de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02168/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt 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 se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Per tal d’aplicar aquest nou projecte a Catalunya 
(EFEC), ha tingut el govern en compte alguna anàlisi 
o avaluació del programa predecessor, l’EFEP?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el disseny dels tallers teoricopràctics 
del projecte Educació Financera a les Esco
les de Catalunya (EFEC)
Tram. 314-02169/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Com estan dissenyats i qui ha dissenyat els tallers 
teoricopràctics del projecte EFEC?

2) Considera el govern que aquest projecte forma-
rà en l’esperit crític cap a l’actitud que han man-
tingut determinades entitats bancàries en els últims 
anys?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’expedient de regulació d’ocupació 
presentat per Ficosa
Tram. 314-02170/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Quina opinió té el Govern de l’ERO que ha presen-
tat l’empresa Ficosa i que afecta altament les plantes 
ubicades a Rubí i Viladecavalls?

2) Quins mecanismes posarà el Govern al seu abast 
per poder evitar l’impacte social i econòmic que 
l’ERO pot tenir al Vallès Occidental?

3) Té coneixement el Govern de quines mesures repre-
senta aquest ERO respecte a les condicions laborals 
dels i les treballadores?

4) Ha mantingut algun Departament del Govern algu-
na reunió amb la direcció de l’empresa i/o amb la re-
presentació sindical per abordar aquest tema?

5) Pensa el Govern que l’empresa Ficosa està aprofi-
tant la reforma laboral aprovada recentment per aug-
mentar els seus beneficis en detriment de les condici-
ons laborals?

6) Pensa el Govern que l’actitud de l’empresa és cor-
recta donat que, en els últims quatre anys, la plantilla 
ha patit dues congelacions salarials i dues pujades de 
sou per sota del que marca el conveni del Metall a la 
província de Barcelona?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no donar suport al 
Festival de Blues de Barcelona
Tram. 314-02171/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10785 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Quins són els motius pels quals el Departament de 
Cultura ha negat, de manera reiterada, suport al Festi-
val de Blues de Barcelona?
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2) Considera el Departament que les línies de foment a 
festivals només es poden donar si els promotors tenen 
estructura empresarial?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català Internacional de la Pau 
i Televisió de Catalunya el 2012
Tram. 314-02172/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Cuál ha sido el importe del convenio de colabora-
ción suscrito entre l’Institut Català Internacional de 
la Pau con Televisió de Catalunya, SA, durante el año 
2012?

Palau del Parlament, 22 de marzo de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català Internacional de la Pau 
i la Universitat Euromediterrània el 2012
Tram. 314-02173/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Cuál ha sido el importe del convenio de colaboración 
suscrito entre l’Institut Català Internacional de la Pau 
con la Universitat Euromediterrania durante el año 2012?

Palau del Parlament, 22 de marzo de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català Internacional de la Pau 
i l’Institut Estatal de Ciències Penals de l’Es
tat de Guanajuato el 2012
Tram. 314-02174/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Cuál ha sido el importe del convenio de colabora-
ción suscrito entre l’Institut Català Internacional de la 
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Pau con el Instituto Estatal de Ciencias Penales del Es-
tado de Guanajuato durante el año 2012?

Palau del Parlament, 22 de marzo de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català Internacional de la Pau 
i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca el 2012
Tram. 314-02175/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta es crita.

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

– ¿Cuál ha sido el importe del convenio de colabora-
ción suscrito entre l’Institut Català Internacional de la 
Pau con l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca durante el año 2012?

Palau del Parlament, 22 de marzo de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre les mesures per a reduir el risc d’accidents 
a la carretera C66 entre Banyoles i Girona
Tram. 314-02176/10

Formulació
Lluís Guinó i Subirós, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 10895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Lluís Guinó i Subirós, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines són les mesures que el Govern té previstes 
per tal de reduir el risc d’accidents a la carretera C-66 
entre Banyoles i Girona?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Lluís Guinó i Subirós
Diputat del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la represa de les obres de l’institut de 
Calldetenes (Osona)
Tram. 314-02177/10

Formulació
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 10931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
l’institut de Calldetenes, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quan pensa pagar el govern de la Generalitat el 15% 
restant dels diners que se li deuen a la Constructora 
Calaf per tal que es reprenguin les obres de l’institut 
de Calldetenes?

– Quines mesures pensa prendre el govern de la Gene-
ralitat per tal de garantir que el proper curs 2013-2014 
l’institut de Calldetenes estigui operatiu?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de construcció de 
l’edifici que ha de substituir els habitatges 
del bloc D del barri de la Trinitat Nova, de Bar
celona
Tram. 314-02178/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt, Jordi Ter-
rades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Per quins motius el Govern de la Generalitat no va 
iniciar a l’estiu de 2012 les obres de construcció del 
nou edifici que ha de substituir els habitatges del Bloc 
D del barri de Trinitat Nova a Barcelona, afectat per 
aluminosi, tal com es va anunciar a finals de 2011?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu adjunt del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció de l’edifici 
que ha de substituir els habitatges del bloc 
D del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona
Tram. 314-02179/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10945 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt, Jordi Ter-
rades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin calendari preveu el Govern per a la construc-
ció del nou edifici que ha de substituir els habitatges 
del Bloc D del barri de Trinitat Nova a Barcelona, 
afectat per aluminosi? Està informant les famílies 
afectades?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu adjunt del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre la modificació del compromís de 
construcció de l’edifici que ha de substituir 
els habitatges del bloc D del barri de la Trini
tat Nova, de Barcelona
Tram. 314-02180/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10946 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt, Jordi Ter-
rades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Per quins motius el Govern va modificar el seu com-
promís de construcció del nou edifici que ha de substi-
tuir els habitatges del Bloc D del barri de Trinitat No-
va a Barcelona, afectat per aluminosi, i va anunciar a 
principis de 2013 que es construirà només una secció 
de 13 habitatges?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu adjunt del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organització del nou model d’urgèn
cies a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-02181/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Joan Ignasi Elena 
i Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és l’organització del nou model d’urgències 
a la ciutat de Vilafranca del Penedès i a la seva àrea 
d’influència, des de la proposta d’unificació dels ser-
veis per part del Departament de Salut?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis d’emergències mèdiques 
de l’Alt Penedès
Tram. 314-02182/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Joan Ignasi Elena 
i Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quins són els serveis d’emergències i urgències del 
SEM a la comarca de l’Alt Penedès, indicant les di-
ferents tipologies d’equips i les ubicacions a les àrees 

bàsiques de Penedès Rural, Sant Sadurní i Vilafranca 
urbana?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla dels punts d’atenció d’ur
gències abans de la unificació de les urgèn
cies a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-02183/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Joan Ignasi Elena 
i Garcia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quina era la plantilla a en els dos punts d’atenció 
d’urgències abans de la unificació de les urgències a 
Vilafranca del Penedès i quina és la plantilla i la seva 
organització en aquesta unificació, desglossat en met-
ges, infermeria, auxiliars d’infermeria, administratius 
sanitaris i zeladors?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres de malalties minoritàries
Tram. 314-02184/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre i ubicació de centres de malalties 
minoritàries a Catalunya, desglossat per regions sani-
tàries?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intervenció del Protectorat en l’Hospi
tal de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-02185/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els motius per demanar la intervenció del 
protectorat de Fundacions per la governança de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona, prevista per 
al període 20132020
Tram. 314-02186/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

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 pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les previsions des de la planificació sanitària 
de la ciutat de Barcelona del paper de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau per l’any 2013 i els propers 2014-2020?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del contracte programa del 
Servei Català de la Salut amb l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 314-02187/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

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 pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’evolució del contracte-programa del Cat-
Salut a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau des del 
2000 fins el 2012 i les previsions del 2013?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la coordinació assisten
cial entre l’Hospital Santa Maria i l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 314-02188/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Àngel Ros i Domin-
go, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’evolució de la coordinació assistencial en-
tre l’Hospital Santa Maria i Hospital Arnau de Vilano-
va, especificant per cada servei, activitat, evolució de 
les llistes d’espera, organigrama directiu, pressupos-
tos, personal, etc.?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Àngel Ros i Domingo
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost que es destinarà a la 
campanya d’assegurances agràries el 2013
Tram. 314-02189/10

Formulació
Àngel Ros i Domingo, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el pressupost que aquest any 2013 el De-
partament d’Agricultura destinarà per a la campanya 
d’assegurances agràries? Quina és la variació respecte 
l’exercici 2012?

– Quin és el percentatge que representa l’aportació de 
la Generalitat respecte a la part que hi destina l’Admi-
nistració General de l’Estat?

– Quina taxa de cobertura preveu el Govern que es pot 
assolir aquest any 2013, per sectors, riscos i per cir-
cumscripcions?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre el motiu de la reunió del conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural amb el ministre d’Agricultu ra 
d’Algèria
Tram. 314-02190/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Àngel Ros i Domin-
go, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el motiu de la reunió que el Conseller 
d’Agricultura de la Generalitat va mantenir el passat 
20 de març amb el Ministre d’Agricultura i director 
general de boscos d’Algèria?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Núria Ventura Brusca Àngel Ros i Domingo
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords adoptats en la reunió del 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural amb el ministre 
d’Agricultura d’Algèria
Tram. 314-02191/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10958 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Àngel Ros i Domin-
go, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els acords als que es va arribar el pas-
sat 20 de març durant la reunió que van mantenir el 
Conseller d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya 
i el Ministre d’Agricultura i director general de boscos 
d’Algèria?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Núria Ventura Brusca Àngel Ros i Domingo
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes relatives a la cartera de 
serveis, la plantilla i el contracte programa 
de l’Hospital de Viladecans per al període 
20132017
Tram. 314-02192/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina és la proposta per part del Departament de 
Salut - CatSalut de cartera de serveis, plantilla (deta-
llat per categories) i contracte-programa per l’Hospital 
de Viladecans per l’any 2013 i següents, fins el 2017?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació del projecte Delta per 
als sectors Baix Llobregat Litoral i Centre  
l’Hospitalet  el Prat
Tram. 314-02193/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el plantejament de planificació del projecte 
«Delta» pel sector del Baix Llobregat Litoral i pel sec-
tor Centre - l’Hospitalet - el Prat per part del Departa-
ment de Salut - CatSalut?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a l’elaboració del pro
jecte definitiu i l’inici de les obres de l’Hospi
tal de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02194/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins són els propòsits de calendari del Departa-
ment de Salut - Generalitat per l’elaboració del pro-
jecte definitiu de nou Hospital de Viladecans i l’inici 
de l’obra?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució i el cost del pla urbanístic 
previst als solars de la presó de la Trinitat 
Vella, a Barcelona
Tram. 314-02203/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1) Quina és la situació de l’execució del Pla Urbanís-
tic previst en els solars de l’antiga presó de la Trinitat 
Vella?

2) Té el Departament de Territori i Sostenibilitat un 
calendari d’execució de l’esmentat Pla Urbanístic?

3) Quin ha estat el cost de les actuacions realitzades 
fins al moment per part de la Generalitat i/o empreses 
públiques de la Generalitat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges de l’antiga presó de la 
Trinitat Vella, a Barcelona, destinats a funci
onaris d’aquesta presó
Tram. 314-02204/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Quina és la situació dels habitatges que estaven des-
tinats a funcionaris de l’antiga presó de la Trinitat i 
que són propietat del Departament de Justícia?

2) Té coneixement el Departament de Justícia de la 
conflictivitat de l’ocupació d’aquest habitatges?

3) Quants habitatges han estat ocupats?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a les per
sones que han ocupat els habitatges desti
nats als funcionaris de l’antiga presó de la 
Trinitat Vella, a Barcelona
Tram. 314-02205/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) El Govern de la Generalitat està impulsant alguna 
actuació, pla o projecte en relació a les persones que 
han ocupat habitatges que estaven destinats a funcio-
naris de l’antiga presó de la Trinitat i que són propietat 
del Departament de Justícia?

2) Quin és el seu cost anual?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement d’una sentència rela
tiva a l’ús i el gaudi dels pavellons de l’antiga 
presó de joves de la Trinitat Vella, de Bar
celona, destinats als funcionaris d’aquesta 
presó
Tram. 314-02206/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té coneixement el Departament de Justícia de la sen-
tència 1196/2010 relatiu a l’ús i gaudi dels pavellons 
destinats als funcionaris de l’antiga presó de joves de 
la Trinitat a Barcelona?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa d’alguna negoci
ació amb els funcionaris que tenien l’ús i el 
gaudi dels habitatges de l’antiga presó de 
joves de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-02207/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Ha posat en marxa el Departament de Justícia al-
guna negociació amb els funcionaris que tenien l’ús i 
gaudi dels habitatges ubicats dins l’antiga presó de jo-
ves de la Trinitat?

2) Quin ha estat el seu resultat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a l’enderrocament 
dels habitatges de l’antiga presó de joves de 
la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-02208/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té un calendari el Departament de Justícia per l’en-
derrocament dels habitatges ubicats dins l’antiga presó 
de joves de la Trinitat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses amb l’Associació de 
Veïns de la Trinitat Vella, de Barcelona, so
bre l’ús dels solars de l’antiga presó
Tram. 314-02209/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

Té previst el Departament de Justícia mantenir con-
verses amb l’Associació de Veïns de la Trinitat Vella 
sobre l’ús dels solars buits de l’antiga presó de joves 
de la Trinitat mentre no s’executa el Pla Urbanístic 
previst.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per al trasllat del centre 
penitenciari de la Trinitat Vella, de Barcelo
na, que encara és obert i en ús
Tram. 314-02210/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari de trasllat de l’actual centre 
obert de la Trinitat que encara està en ús?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a les per
sones que ocupen els pavellons de l’antiga 
presó de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-02211/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) El Departament de Benestar Social i Família està im-
pulsant alguna actuació, pla o projecte en relació a les per-
sones que han ocupat els pavellons de l’antiga presó de 
la Trinitat i que són propietat del Departament de Justícia?

2) Quin és el seu cost anual?

3) Quants d’aquest pavellons han estat ocupats i quan-
tes persones hi conviuen?

4) Ha mantingut el Departament de Benestar Social i 
Família alguna reunió amb l’Associació de Veïns de 
Trinitat Vella per tractar aquest assumpte?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció de l’Esco
la Univers, de Barcelona
Tram. 314-02212/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari de construcció de l’escola Uni-
vers del Barcelona?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de supressió dels centres 
escolars de Barcelona emplaçats en mòduls 
prefabricats
Tram. 314-02213/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari de supressió dels centres esco-
lars ubicats a la ciutat de Barcelona en mòduls prefa-
bricats?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció de l’Insti
tut Vallcarca, a Barcelona
Tram. 314-02214/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari de construcció de l’Institut Vall-
carca de Barcelona?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per a no informar amb pa
nell la cessió d’un solar de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la construcció de l’Institut 
Vallcarca
Tram. 314-02215/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines són les raons per les quals no està instal·lat 
un cartell explicatiu de la cessió d’un solar per part de 

l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat de Catalu-
nya per a la construcció de l’Institut Vallcarca al Dis-
tricte de Gràcia de Barcelona?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els usos actuals del solar cedit per 
l’Ajuntament de Barcelona per a la construc
ció de l’Institut Vallcarca
Tram. 314-02216/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– A quins usos és destina actualment el solar cedit per 
part de l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat de 
Catalunya per a la construcció de l’Institut Vallcarca 
al Districte de Gràcia de Barcelona?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre la raó per la qual hi ha un rètol de pàr
quing privat en el solar cedit per l’Ajuntament 
de Barcelona per a la construcció de l’Institut 
Vallcarca
Tram. 314-02217/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Per quina raó el solar cedit per part de l’Ajuntament de 
Barcelona a la Generalitat de Catalunya per a la cons-
trucció de l’Institut Vallcarca al Districte de Gràcia de 
Barcelona, hi ha un rètol on diu: Pàrquing privat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre les mesures per a dinamitzar la matricula
ció a l’Institut Bosch i Gimpera, de Barcelona
Tram. 314-02218/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Companyon Costa, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures està realitzant la Conselleria d’Edu-
cació per dinamitzar la matriculació de l’Institut 
Bosch i Gimpera al Districte de Gràcia de Barcelona?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013 

David Companyon Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació de Ferrocarrils de la Ge
neralitat de Catalunya amb dues persones 
condemnades a pagar una quantitat de di
ners a l’empresa
Tram. 314-02219/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins han estat els resultats de la negociació que 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, autoritzada 
per l’Audiència Provincial de Barcelona, ha fet amb els 
senyors Antoni Herce i Enric Roig pel rescabalament 
de les quantitats a que han estat condemnats a pagar?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un pla per a assumir la 
gestió, el transport i la distribució de l’energia
Tram. 314-02220/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– El Govern ha iniciat l’elaboració d’un pla per assu-
mir la gestió, el transport i la distribució de l’energia, 
tal com recull l’acord entre CiU i ERC? En quin estat 
es troba aquest pla?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’execucions hipotecàries 
els anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-02221/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’execucions  hipotecàries, 
total i desglossat per províncies i partits judicials, 
practicades a Catalunya durant els anys 2010, 2011 i 
2012?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de desnonaments per im
pagaments de lloguer els anys 2010, 2011 
i 2012
Tram. 314-02222/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de desnonaments per impa-
gaments de lloguers practicats a Catalunya durant els 
anys 2010, 2011 i 2012, total i desglossat per provínci-
es i partits judicials?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de desnonaments per im
pagaments de lloguer en el parc públic d’ha
bitatges de la Generalitat els anys 2010, 
2011 i 2012
Tram. 314-02223/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de desnonaments practicats 
en el parc públic d’habitatge de la Generalitat de Ca-
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talunya per impagament de lloguers durant els anys 
2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes del Servei Català de 
la Salut perquè l’empresa adjudicatària re
prengui les obres de construcció del cen
tre d’atenció primària de Prats de Lluçanès 
(Osona)
Tram. 314-02224/10

Formulació
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les alternatives proposades pel CatSalut 
per tal que l’adjudicatària torni a engegar l’execució 
dels treballs del CAP de Prats de Lluçanès?

– En cas que es vegi que no es podrà complir el termi-
ni que preveia l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per 
inaugurar abans de finalitzar el 2013, quin nou termini 
es proposa a l’Ajuntament per poder tenir el CAP?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre la re
tallada prevista per a l’Agència Catalana de 
Notícies el 2013
Tram. 325-00026/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la retallada que preveu aplicar el govern cor-
responent a l’Agència Catalana de Notícies per l’exercici 
2013?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre la previ
sió de reduir la plantilla de l’Agència Catala
na de Notícies
Tram. 325-00027/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Preveu la CCMA reduir la plantilla corresponent a 
l’Agència Catalana de Notícies?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre la infor
mació publicada relativa a l’acomiadament 
de part de la plantilla de la redacció de Bar
celona de l’Agència Catalana de Notícies
Tram. 325-00028/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10331 i 10558 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– És certa la informació que publica el diari Ara en la 
qual s’afirma que s’acomiadarà a bona part de la redac-
ció de l’Agència Catalana de Notícies de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Go
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
mes en què es durà a terme la reducció de 
la plantilla de l’Agència Catalana de Notícies
Tram. 325-00029/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 

del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– És cert que la reducció de plantilla de l’Agència Cata-
lana de Notícies es durà a terme durant el mes d’abril?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre les re
unions del director de la Corporació i el di
rector de l’Agència Catalana de Notícies amb 
els representants dels treballadors per a in
formarlos dels canvis en la plantilla
Tram. 325-00030/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– S’han reunit el Director de la CCMA i el director de 
l’Agència Catalana de Notícies amb els representants 
dels treballadors per informar de la voluntat del go-
vern de realitzar canvis en la plantilla?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre l’inici de 
negociacions amb els sindicats amb relació 
a la reducció de plantilla prevista a l’Agència 
Catalana de Notícies
Tram. 325-00031/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– S’ha iniciat un procés de negociació col·lectiva per 
part del Govern amb els sindicats en relació a la reduc-
ció de plantilla prevista a l’Agència Catalana de Notí-
cies?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre el mo
del territorial de l’Agència Catalana de Notí
cies previst per al 2013
Tram. 325-00032/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin model territorial té previst l’Agència Catalana 
de Notícies per a l’exercici 2013?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi
suals a respondre per escrit sobre el garanti
ment de la vocació de servei públic i representa
ció territorial de l’Agència Catalana de Notícies
Tram. 325-00033/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com preveu el Govern garantir la vocació de servei 
públic i de representació territorial que fins ara garan-
tia l’Agència catalana de Notícies i els seus correspon-
sals?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre la notifi
cació de llur acomiadament als treballadors 
de l’Agència Catalana de Notícies
Tram. 325-00034/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
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del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Considera adient el Govern de la CCMA que s’infor-
mi a servidors públics de l’Agència Catalana de No tí-
cies amb un correu electrònic de tres línies en què 
se’ls notifica que prescindeixen dels seus serveis a par-
tir de l’1 de maig?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre la co
bertura de les tasques que feien els treba
lladors acomiadats de l’Agència Catalana de 
Notícies
Tram. 325-00035/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com cobrirà l’Agència Catalana de Notícies les tas-
ques que realitzaven les persones a les que han notifi-
cat l’acomiadament?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Go
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la vocació de servei pú
blic i representació territorial de Catalunya 
Ràdio
Tram. 325-00036/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com preveu el Govern garantir la vocació de servei 
públic i de representació territorial que fins ara garan-
tia Catalunya Ràdio i els seus corresponsals a cada co-
marca?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Go
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
la retallada a Catalunya Ràdio prevista per 
al 2013
Tram. 325-00037/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialis  ta, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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



23 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 66

3.27.15. TRAMITACIONS EN CURS 57

– Quina és la retallada que preveu aplicar el govern 
corresponent a Catalunya Ràdio per l’exercici 2013?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de  Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre la previ
sió de reduir la plantilla de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00038/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Preveu la CCMA la reduir la plantilla corresponent 
a Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi
suals a respondre per escrit sobre la informa
ció publicada relativa a l’acomiadament dels 
corresponsals autònoms de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00039/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– És certa la informació que publica el diari Ara en la 
que s’afirma que s’han acomiadat a tots els correspon-
sals autònoms?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre el mes 
en què es durà a terme la reducció de planti
lla de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00040/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– És cert que la reducció de plantilla es durà a terme 
durant el mes d’abril?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
reunions del director de la Corporació i el 
director de Catalunya Ràdio amb els repre
sentants dels treballadors per a informarlos 
dels canvis en la plantilla
Tram. 325-00041/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– S’han reunit el Director de la CCMA i el director de 
la Catalunya Ràdio amb els representants dels treba-
lladors per informar de la voluntat del govern de rea-
litzar canvis en la plantilla?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre l’inici de 
negociacions amb els sindicats amb relació 
a la reducció de plantilla prevista a Catalu
nya Ràdio
Tram. 325-00042/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– S’ha iniciat un procés de negociació col·lectiva per 
part del Govern amb els sindicats de en relació a la 
reducció de plantilla prevista per a Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre la notifi
cació de llur acomiadament als treballadors 
de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00043/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Considera adient el Govern de la CCMA que s’in-
formi a servidors públics de Catalunya Ràdio amb un 
correu electrònic de tres línies en què se’ls notifica que 
prescindeixen dels seus serveis a partir de l’1 de maig?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Go
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les tasques dels treballadors 
acomiadats de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00044/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com cobrirà Catalunya Ràdio les tasques que rea-
litzaven les persones a les que han notificat l’acomia-
dament?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre l’import 
de l’estalvi generat pel fet de prescindir dels 
corresponsals autònoms de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00045/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 

Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin estalvi quantificable en euros representa pel 
pressupost de Catalunya Ràdio prescindir dels corres-
ponsals autònoms?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals a respondre per escrit sobre el per
centatge del pressupost de Catalunya Ràdio 
que representa l’estalvi generat pel fet de 
prescindir dels corresponsals autònoms
Tram. 325-00046/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin estalvi representa percentualment sobre el 
pressupost de Catalunya Ràdio prescindir dels corres-
ponsals autònoms?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC
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