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S U M A R I

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retorn dels complements retributius addicionals dels treba-
lladors del Memorial Democràtic i sobre llur situació laboral
Tram. 314-11550/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de la seu del Memorial Democràtic de Ca-
talunya
Tram. 314-11551/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la continuïtat del Memorial Democràtic de 
Catalunya
Tram. 314-11552/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions relatives al Memorial Democràtic de Catalunya
Tram. 314-11553/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la simplificació administrativa, la reducció de càr-
recs i la reducció del pressupost en el Memorial Democràtic 
de Catalunya
Tram. 314-11554/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió de la Junta de Govern del Memorial Democràtic de 
Catalunya del 21 de setembre de 2011
Tram. 314-11555/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament del director o directora del Memorial Demo-
cràtic de Catalunya
Tram. 314-11556/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les especialitats mèdiques que s’han deixat de practicar a la 
regió sanitària de les Terres de l’Ebre del març del 2011 ençà
Tram. 314-12145/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les especialitats mèdiques que s’han començat a practicar 
a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre de l’1 d’octubre de 
2011 ençà
Tram. 314-12146/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres d’atenció continuada de la regió sanitària de les 
Terres de l’Ebre que han patit canvis del març del 2011 ençà
Tram. 314-12147/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals els centres d’atenció continuada de 
la regió sanitària de les Terres de l’Ebre han patit canvis del 
març del 2011 ençà
Tram. 314-12148/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives executades als centres d’atenció continuada de 
la regió sanitària de les Terres de l’Ebre pels canvis que han 
patit del març del 2011 ençà
Tram. 314-12149/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés participatiu seguit a la regió sanitària de les Terres de 
l’Ebre als centres d’atenció continuada que han patit canvis 
del març del 2011 ençà
Tram. 314-12150/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els equips mèdics, especialistes i sales d’operacions que 
s’han reduït o tancat a l’Hospital Verge de la Cinta, de Torto-
sa (Baix Ebre), del març del 2011 ençà
Tram. 314-12151/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits que s’han reduït a l’Hospital Verge de la Cin-
ta, de Tortosa (Baix Ebre), del març del 2011 ençà
Tram. 314-12152/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de reorganització aplicades al CAP Móra la Nova i 
al servei d’urgències de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
del març del 2011 ençà
Tram. 314-12154/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de llits que s’han re duït a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre del març del 2011 ençà
Tram. 314-12155/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sales d’operacions que s’han reduït a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre del març del 2011 ençà
Tram. 314-12156/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’equips mèdics i d’especialistes que s’han reduït a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre del març del 2011 ençà
Tram. 314-12157/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dictàmens dels equips d’adaptació pedagògica 
que aconsellaven derivar els alumnes amb necessitats edu-
catives especials del tipus A a un centre d’educació especial 
el curs 2010-2011
Tram. 314-12171/09
Resposta del Govern p. 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’unitats de suport a l’educació especial en funcio-
nament el curs 2011-2012
Tram. 314-12172/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes adscrits a les unitats de suport a l’edu-
cació especial
Tram. 314-12173/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució mitjana del temps escolar dels alumnes adscrits 
a les unitats de suport a l’educació especial
Tram. 314-12174/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’estudis de seguiment i avaluació del funciona-
ment de les unitats de suport a l’educació especial
Tram. 314-12175/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions de formació i sensibilització del professorat en 
el principi d’escola inclusiva previstes per al curs 2011-2012
Tram. 314-12180/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vetlladors que treballen als centres d’ensenya-
ment ordinaris el curs 2011-2012 i la reducció en nombre de 
persones i en hores de dedicació respecte al curs 2010-2011
Tram. 314-12185/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
centre concertat de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) que 
escolaritza exclusivament alumnes amb dislèxia i trastorns 
d’atenció
Tram. 314-12188/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres que hi havia a les escoles públiques de 
l’Alt Penedès a l’inici del curs 2010-2011
Tram. 314-12231/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres que hi ha a les escoles públiques de l’Alt 
Penedès a l’inici del curs 2011-2012
Tram. 314-12232/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professors que hi havia als instituts públics de 
l’Alt Penedès a l’inici del curs 2010-2011
Tram. 314-12235/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professors que hi ha als instituts públics de l’Alt 
Penedès a l’inici del curs 2011-2012
Tram. 314-12236/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de l’ampliació de nombre d’anys de residència conti-
nuada a Catalunya per a accedir a la renda mínima d’inserció
Tram. 314-12253/09 a 314-12286/09 i 314-12288/09
Resposta conjunta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural executat al Solsonès el 2009, 
el 2010 i el 2011
Tram. 314-12291/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament del camí que uneix els veïnats de Sallent i Llo-
renç, a Pinell del Solsonès
Tram. 314-12292/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts en concepte d’agroturisme rebuts al Solsonès i a l’Alt 
Urgell durant els exercicis 2009, 2010 i 2011
Tram. 314-12293/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del cap de llista de CiU al Congrés dels Dipu-
tats relatives a l’efecte de la immigració en el nivell escolar
Tram. 314-12569/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de l’opinió que la immigració té un impacte ne-
gatiu a les aules i a les escoles
Tram. 314-12570/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 275/IX, sobre l’orientació polí-
tica general del Govern, amb relació a la producció agrària 
ecològica
Tram. 314-12572/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió del Consell Català de la Producció Agrària Ecolò-
gica i el Consell Català de la Producció Integrada
Tram. 314-12573/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències de la supressió del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica
Tram. 314-12574/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
foment de l’agricultura ovina i el control per al pagament dels 
ajuts triennals als pastors del Ripollès
Tram. 314-12585/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament de Francesc Rubio Puig com a assessor de la 
Vicepresidència del Govern
Tram. 314-14353/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu de deixar d’invertir 360.000 euros en el programa 
Inicia el 2010
Tram. 314-14362/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
concepte en què s’han reinvertit els romanents de la convo-
catòria del 2010 del programa Inicia
Tram. 314-14363/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
convocatòries del programa Inicia del 2010
Tram. 314-14364/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
convocatòries del programa Inicia del 2011
Tram. 314-14365/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del manteniment de la planta dessalinitzadora de la 
Tordera quan aturi la seva activitat
Tram. 314-14475/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives previstes per l’Agència Catalana de l’Aigua per al 
subministrament d’aigua quan s’aturi l’activitat de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14476/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons de l’Agència Catalana de l’Aigua per a aturar el funcio-
nament de la planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14477/09
Resposta del Govern p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte sobre el cànon de l’aigua de l’aturada de l’activitat de 
la planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14478/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons de l’aturada de la planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14481/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
represa del subministrament d’aigua des de la planta dessa-
linitzadora de la Tordera
Tram. 314-14482/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació prèvia a l’empresa de subministrament d’aigua 
de Blanes (Selva) de l’aturada de la planta dessalinitzadora 
de la Tordera
Tram. 314-14483/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte en l’aqüífer de la Tordera i els pous de subministra-
ment de l’aturada de la planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14484/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els costos d’explotació de la planta dessalinitzadora de la 
Tordera
Tram. 314-14485/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla econòmic i financer de l’Agència Catalana de l’Aigua per 
a regularitzar els deutes contrets amb els proveïdors
Tram. 314-14486/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les 
factures vençudes als ens que gestionen els sistemes de 
sanejament dels rius
Tram. 314-14487/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el requeriment perquè es declari sòl contaminat la finca de 
l’empresa Massó i Carol
Tram. 314-14488/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud de l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) de suspensió 
d’edificació o de canvi d’ús de la finca de l’empresa Massó 
i Carol
Tram. 314-14489/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució subsidiària del requeriment de retirada dels resi-
dus de l’empresa Massó i Carol
Tram. 314-14490/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reparació i el manteniment de l’últim tram de la planta des-
salinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14491/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de l’aturada de la planta dessalinitzadora de la Tor-
dera
Tram. 314-14492/09
Resposta del Govern p. 27

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import i el concepte de les subvencions atorgades del 1998 
ençà a diverses entitats
Tram. 314-14575/09 a 314-14603/09
Resposta conjunta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mecanismes d’informació als ciutadans pel que fa a les 
llistes d’espera de les residències per a gent gran
Tram. 314-14613/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració de la necessitat d’obrir el servei nocturn d’un 
centre d’atenció primària en cas d’epidèmia i contingència 
urgent
Tram. 314-14683/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’assistència mèdica urgent als centres d’atenció 
primària de la Selva
Tram. 314-14688/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals que es dedicaven a l’hospitalitza-
ció domiciliària en data de l’1 de gener de 2011 i de l’1 de 
novembre de 2011
Tram. 314-14759/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de professionals que treballaven en serveis d’ur-
gències en data de l’1 de gener de 2011 i de l’1 de novembre 
de 2011
Tram. 314-14760/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals que treballaven als serveis con-
tractats pel CatSalut per als programes sanitaris del Centre 
d’Alt Rendiment, Coordinació Oncològica, Farmàcia Espe-
cial, Patologia Cardíaca Aguda, Rehabilitació Foniàtrica, 
Tractament Específic de la Leucèmia, Unitat d’Hematologia 
i Oncologia i el Programa del tractament de malalts amb 
al·lèrgia al làtex, en data de l’1 de gener de 2011 i de l’1 de 
novembre de 2011
Tram. 314-14761/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a cobrir la plaça de metge amortitzada de Prat de 
Comte (Terra Alta) i no la de Paüls (Baix Ebre)
Tram. 314-14800/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment del Decret 258/2007, de normes organitzati-
ves de l’Institut Català de la Salut, amb relació a la isòcrona 
entre els centres de salut i els punts d’atenció continuada
Tram. 314-14803/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de la disminució de la recaptació a causa de 
la deslocalització fiscal
Tram. 314-14840/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han repro-
gramat a la Clínica Terres de l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), 
de l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15024/09
Resposta del Govern p. 32

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la retransmissió de la cavalcada de reis del 
2012
Tram. 312-00048/09
Substanciació p. 32

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els instruments i les garanties de la Corporació 
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per a defensar els seus professionals en cas de denúncies i 
contenciosos
Tram. 312-00049/09
Substanciació p. 33

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament econòmic provisional correspo-
nent a l’exercici 2011
Tram. 312-00050/09
Substanciació p. 33

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les perspectives de contractació de publicitat 
per al 2012, concretament mitjançant Internet
Tram. 312-00051/09
Substanciació p. 33

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la situació dels drets d’emissió del futbol de la 
Lliga i de la Lliga de Campions a Televisió de Catalunya
Tram. 312-00052/09
Substanciació p. 33

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les repercussions de les retallades pressupos-
tàries en els pressupostos de la Corporació
Tram. 312-00053/09
Substanciació p. 33

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les conseqüències que l’aprovació del projecte 
de llei òmnibus de l’audiovisual pot tenir sobre el pluralisme i 
la funció de servei públic de la Corporació
Tram. 312-00054/09
Substanciació p. 33

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el resultat final del tancament pressupostari del 
2011 de la Corporació
Tram. 312-00055/09
Substanciació p. 33

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la situació del procés de fusió de les empreses 
AMD i Interactiva de la Corporació
Tram. 312-00056/09
Substanciació p. 33

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el resultat final dels ingressos per publicitat 
del 2011
Tram. 312-00057/09
Substanciació p. 34

Pregunta al director general de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre l’evolució de les audiències de les emissores 
de Catalunya Ràdio
Tram. 312-00058/09
Substanciació p. 34

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre el resultat econòmic de les empreses de la 
Corporació després del tancament de l’exercici correspo-
nent al 2011
Tram. 313-00007/09
Substanciació p. 34

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució de les audiències dels canals de 
Televisió de Catalunya el 2011
Tram. 313-00008/09
Substanciació p. 34

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

oralment en comissió sobre el resultat de la participació i la 
recaptació de La Marató del 2011
Tram. 322-00029/09
Substanciació p. 34

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la incidència de la crisi sobre 
la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics 
amb relació a la publicitat i la compra de drets de productes 
audiovisuals
Tram. 322-00030/09
Substanciació p. 34

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’emissió del documental Mo-
narquia o república
Tram. 322-00031/09
Substanciació p. 34

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre les conseqüències 
del requeriment notarial que Josep Antoni Duran i Lleida ha 
enviat al director del programa Àgora
Tram. 323-00029/09
Substanciació p. 34

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre la sèrie Skins
Tram. 323-00030/09
Substanciació p. 35

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre el reportatge Fora de 
joc emès pel canal Esport 3 el 29 de desembre de 2011
Tram. 323-00031/09
Substanciació p. 35

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre el posicionament 
dels canals Super3 i 3XL amb relació a l’oferta d’altres ca-
nals públics i privats del sector infantil i juvenil
Tram. 323-00032/09
Substanciació p. 35

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de les 
audiències
Tram. 323-00033/09
Substanciació p. 35

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre els criteris informa-
tius de l’accident del creuer Costa Concordia
Tram. 323-00034/09
Substanciació p. 35

Pregunta a la directora de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre l’emissió del discurs 
institucional de cap d’any del president de la Generalitat per 
una televisió privada
Tram. 323-00035/09
Substanciació p. 35

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’obertura del centre penitenciari Mas d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-01120/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dotació de personal de vigilància per al centre 
penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-01121/09
Anunci p. 36
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dotació de personal de tractament per al centre 
penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-01122/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el garantiment de l’accés en transport públic al 
centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-01123/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el garantiment de l’accés en transport públic 
a la plantilla del centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar 
(Tarragonès)
Tram. 311-01124/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona
Tram. 311-01125/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions dutes a terme amb relació al projecte 
del Fòrum de la Justícia de Tarragona
Tram. 311-01126/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions dutes a terme amb relació al projecte 
del Fòrum de la Justícia de Tarragona que han estat anul-
lades del gener de 2011 ençà
Tram. 311-01127/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions dutes a terme amb relació al projecte 
del Fòrum de la Justícia de Tarragona que han estat ajorna-
des del gener de 2011 ençà
Tram. 311-01128/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la situació del sector penitenciari
Tram. 311-01364/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el tancament del Servei d’Informació i Orientació a 
les Víctimes del Terrorisme
Tram. 311-01504/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’estalvi assolit amb el tancament del Servei 
d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 311-01505/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració de la situació política en la decisió 
de tancar el Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes 
del Terrorisme
Tram. 311-01506/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’atenció a les Víctimes del Terrorisme després del 
tancament del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes 
del Terrorisme
Tram. 311-01507/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració que les Víctimes del Terrorisme no 
necessiten una atenció especialitzada i específica a partir 
del 2012
Tram. 311-01508/09
Anunci p. 40

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació anual de l’impost especial sobre les vendes mi-
noristes de determinats hidrocarburs del 2004 ençà
Tram. 314-16486/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del 
Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 
2012
Tram. 314-16487/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari previst per a implementar, en fase de proves, 
un programa en línia d’atenció a les víctimes de la violència 
masclista el 2012
Tram. 314-16489/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la confirmació que no es convocaran places de bombers el 
2012 i el 2013
Tram. 314-16490/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conseqüències per al servei d’extinció d’incendis i sal-
vaments del fet de no convocar places de bombers el 2012 
i el 2013
Tram. 314-16491/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coherència de les conclusions de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan amb el fet de 
no convocar places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16492/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions amb els sindicats de bombers prèvies a la 
decisió de no convocar places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16493/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Tram. 314-16494/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al 2012 per a potenciar la funció del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Tram. 314-16495/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import a liquidar en concepte de contractes de serveis, 
subvencions i ajuts atorgats a entitats socials sense ànim de 
lucre per a projectes executats a Barcelona el 2010 i 2011
Tram. 314-16496/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca d’un mapa d’emissions radioelèctriques a Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-16497/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació a la instal·lació a Viladecans (Baix 
Llobregat) d’una antena que no compleix el Decret 148/2001, 
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil 
i altres instal·lacions de radiocomunicació
Tram. 314-16498/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes per a fer complir el Decret 148/2001, d’ordena-
ció ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació
Tram. 314-16499/09
Formulació p. 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els compromisos de l’Estat amb la Generalitat amb relació 
a la participació de les institucions catalanes en la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-16500/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords de la Generalitat amb el Partit Popular a canvi del 
suport a les mesures d’austeritat aprovades al Congrés dels 
Diputats l’11 de gener de 2012
Tram. 314-16501/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos en matèria d’infraestructures obtinguts a can-
vi del suport de Convergència i Unió a les mesures d’austeri-
tat aprovades al Congrés dels Diputats l’11 de gener de 2012
Tram. 314-16502/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de la gestió aeroportuària d’AENA sobre l’economia 
catalana
Tram. 314-16503/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute d’AENA
Tram. 314-16504/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pes dels aeroports catalans en la generació del dèficit 
d’AENA
Tram. 314-16505/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estimació de la quota de trànsit aeri de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat amb una gestió individualitzada
Tram. 314-16506/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dificultats de l’aeroport de Barcelona - el Prat per a esdevenir 
un aeroport de connexió
Tram. 314-16507/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la incidència de la gestió individualitzada de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat sobre l’economia catalana
Tram. 314-16508/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis bilaterals de l’Estat que obliguen els vols interna-
cionals a operar únicament a l’aeroport de Madrid-Barajas
Tram. 314-16509/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imatge que projecta l’Estat espanyol desconvocant el con-
curs internacional per a la gestió privada dels aeroports
Tram. 314-16510/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per al traspàs dels aeroports de Barcelona - el Prat, 
Reus, Girona - Costa Brava i Sabadell
Tram. 314-16511/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intenció de l’Estat d’aturar el procés de gestió individualitza-
da dels aeroports
Tram. 314-16512/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afirmació del conseller de Territori i Sostenibilitat amb re-
lació a la decisió del Govern de l’Estat d’aturar el procés de 
gestió individualitzada de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-16513/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de la Generalitat en el nou pla estratègic d’AENA
Tram. 314-16514/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encaix entre el sector privat i el públic per a la gestió dels 
aeroports
Tram. 314-16515/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de patrulles de pagesos a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16516/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius que han impulsat els pagesos d’Alcarràs (Segrià) a 
crear patrulles
Tram. 314-16517/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació publicada a El Periódico segons la qual els Mos-
sos d’Esquadra van demanar a l’alcalde d’Alcarràs (Segrià) 
que els pagesos deixessin de patrullar a la nit
Tram. 314-16518/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació publicada a El Mundo segons la qual el delegat 
del Govern a Lleida va permetre patrulles nocturnes a Alcar-
ràs (Segrià)
Tram. 314-16519/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades pel Departament d’Interior per a posar fi 
als robatoris als camps d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16520/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra i de vehicles des-
tinats al servei de seguretat a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16521/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies per delictes o faltes comesos a Alcarràs (Segrià) 
rebudes pels Mossos d’Esquadra del novembre de 2011 al 
gener de 2012
Tram. 314-16522/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els metres cúbics d’aigua que es van perdre pel trencament 
de la canonada que connecta la planta potabilitzadora de 
Cardedeu (Vallès Oriental) amb la planta distribuïdora de 
la Trinitat, a Barcelona, durant els treballs de voladura a la 
pedrera de Santa Quitèria, a Vilanova del Vallès, el 20 de 
gener de 2012
Tram. 314-16523/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el perímetre de seguretat de salvaguarda de la canonada 
que connecta la planta potabilitzadora de Cardedeu (Vallès 
Oriental) amb la planta distribuïdora de la Trinitat, a Barce-
lona, establert en les condicions d’autorització de voladures 
a la pedrera de Santa Quitèria, a Vilanova del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-16524/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de l’Agència Catalana de l’Aigua perquè no es torni 
a repetir un accident com el del trencament de la canonada 
que connecta la planta potabilitzadora de Cardedeu (Vallès 
Oriental) amb la planta distribuïdora de la Trinitat, a Barcelo-
na, el 20 de gener de 2012
Tram. 314-16525/09
Formulació p. 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu 
del 2011
Tram. 314-16526/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de les aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera 
d’Ebre) l’estiu del 2011
Tram. 314-16527/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de la temperatura de l’aigua com a causa de les 
aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu 
del 2011
Tram. 314-16528/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les algues com a causa de les aturades de la central nuclear 
d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 2011
Tram. 314-16529/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endarreriment de les operacions de recàrrega del segon 
reactor de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16530/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
nova desconnexió de la xarxa de la central nuclear d’Ascó 
(Ribera d’Ebre) el 18 de gener de 2012
Tram. 314-16531/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe del Consell de Seguretat Nuclear sobre les condi-
cions d’operació de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16532/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instruccions tècniques complementàries per a aplicar en el 
funcionament de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16533/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contingut de la modificació del Decret 169/2010, sobre es-
tructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya
Tram. 314-16534/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació de la modificació del Decret 169/2010, sobre es-
tructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya
Tram. 314-16535/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les circulars i instruccions organitzatives a què fa referència 
l’article 9.2 del Decret 169/02010, sobre estructura i organit-
zació de l’oficina judicial a Catalunya
Tram. 314-16536/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expropiació de la Casa Puig i Cadafalch proposada per 
l’ajuntament d’Argentona (Maresme)
Tram. 314-16537/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch proposada per 
l’ajuntament d’Argentona (Maresme)
Tram. 314-16538/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la desviació pressupostària de cada una de les universitats 
públiques el 2011
Tram. 314-16539/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dèficit i el deute històric, per conceptes, de les universitats 
públiques i dels parcs científics i tecnològics
Tram. 314-16540/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les plantilles, per categories professionals i 
contractuals, de cada una de les universitats públiques els 
cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-16541/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
memòries descriptives dels estudiants, a cada universitat, 
dels cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-16542/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del Departament de Salut dels set plans directors 
i les propostes per a aquests plans per al període 2012-2015
Tram. 314-16543/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors en hemodinàmica diagnòstica i 
intervencionista del 2003 al 2011
Tram. 314-16544/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
quanties dels ajuts atorgats a les entitats, associacions i fe-
deracions del sector de la salut del 2003 al 2011 i la previsió 
per al 2012
Tram. 314-16545/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis signats amb les entitats, associacions i fede-
racions del sector de la salut del 2003 al 2011 i la previsió 
per al 2012
Tram. 314-16546/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del Programa de detecció precoç del càncer de mama 
del 2009 al 2011 i les previsions fins al 2015
Tram. 314-16547/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del Programa de detecció precoç del càncer de coll 
d’úter del 2009 al 2011 i les previsions fins al 2015
Tram. 314-16548/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del Programa de detecció precoç del càncer colorec-
tal del 2009 al 2011 i les previsions fins al 2015
Tram. 314-16549/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del programa «Salut i escola» des de l’inici fins al 2011 
i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16550/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant 
l’activitat física i l’alimentació saludable des de l’inici fins al 
2011 i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16551/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del programa «Activitat, física, esport i salut» des de 
l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16552/09
Formulació p. 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del programa «Salut als barris» des de l’inici fins al 
2011 i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16553/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del Protocol per a l’assistència natural al part normal 
des de l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16554/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva 
del 2010 ençà i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16555/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’anticoncepció d’emergència i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs, quirúrgics i farmacològics, del 2006 
al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16556/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del programa «Pacient expert» de l’Institut Català de 
la Salut des de l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 
2012-2015
Tram. 314-16557/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
Salut del Pla d’atenció integral de les malalties minoritàries 
el 2010 i el 2011
Tram. 314-16558/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el volum de les llistes d’espera de les intervencions quirúr-
giques, proves diagnòstiques, visites als especialistes i cir-
cuits de diagnòstics ràpids en data del 31 de desembre de 
2011
Tram. 314-16559/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del Departament de Salut dels programes d’infer-
meria i dels treballs i acords amb el Consell de la Professió 
Infermera de Catalunya el 2011
Tram. 314-16560/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els treballs fets amb el Consell de la Professió Mèdica de 
Catalunya i els acords sobre els quals treballen per al 2012
Tram. 314-16561/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions tingudes entre els governs territorials de salut, les 
comissions de proveïdors, el consell de salut de cada sector 
i els consells de direcció i de salut de les regions sanitàries
Tram. 314-16562/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les malalties de declaració obligatòria del 2000 
al 2011
Tram. 314-16563/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels calendaris de vacunació infantil i d’adults del 
2000 al 2011
Tram. 314-16564/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors d’activitat privada en el sector públic, la factura-

ció a tercers de cada centre hospitalari de la xarxa pública i 
el percentatge d’activitat privada del 2003 al 2011
Tram. 314-16566/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reorganització dels serveis d’hemodinàmica de la xarxa 
hospitalària d’utilització pública
Tram. 314-16567/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats dels informes anuals de l’estadística d’establiments 
sanitaris amb règim d’internament el 2010 i el 2011
Tram. 314-16568/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació dels informes anuals «Salut en xifres» correspo-
nents al 2010 i al 2011
Tram. 314-16569/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actualització de les dades del mapa de recursos sanitaris 
de la pàgina web del Departament de Salut
Tram. 314-16570/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels recursos sanitaris disponibles en data de l’1 
de gener de 2010 i de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-16571/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els temes tractats en la reunió entre el conseller de Benes-
tar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16572/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos i acords assolits en la reunió entre el conseller 
de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16573/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la 
ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener 
de 2012
Tram. 314-16574/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de l’aplicació de la Llei de la dependència amb 
relació a la reunió entre el conseller de Benestar Social i Fa-
mília i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 
de gener de 2012
Tram. 314-16575/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords de col·laboració relatius a la violència masclista 
assolits en la reunió entre el conseller de Benestar Social i 
Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 
23 de gener de 2012
Tram. 314-16576/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes d’adaptació a les necessitats dels estudiants 
superdotats en centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 314-16577/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions amb l’Ajuntament de Capellades (Anoia) 
amb relació a la reducció de la freqüència de pas de trens i 
autobusos entre el nucli urbà i l’estació de Ferrocarrils de la 
Generalitat
Tram. 314-16578/09
Formulació p. 67
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de renda mínima d’inserció procedents dels 
serveis socials dels ajuntaments del 2011
Tram. 314-16579/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de renda mínima d’inserció procedents d’entitats 
socials homologades del 2011
Tram. 314-16580/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la demora en l’aprovació dels expedients de renda mínima 
d’inserció del 2011
Tram. 314-16581/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment d’ingressos mínims a les persones que esgotin 
les prestacions i els subsidis d’atur el 2012
Tram. 314-16582/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les alternatives del Departament d’Empresa i Ocupació a la 
renda mínima d’inserció
Tram. 314-16583/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’atorgar una partida extraordinària per a emergèn-
cies socials als ajuntaments i consells comarcals
Tram. 314-16584/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eliminació de l’accés a uns ingressos mínims de subsistèn-
cia per a persones sense altres fonts d’ingressos
Tram. 314-16585/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la contractació de Randstat per al control de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 314-16586/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe relatiu al compliment del règim d’incompatibilitats 
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat en el nomena-
ment de Josep Prat com a president de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-16587/09
Formulació p. 70
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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 el retorn dels complements retributius 
addicionals dels treballadors del Memorial 
Democràtic i sobre llur situació laboral
Tram. 314-11550/09

Resposta del Govern
Reg. 41403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11550/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el retorn dels complements retributius addicionals dels 
treballadors del Memorial Democràtic i sobre llur situ-
ació laboral

Grup Parlamentari: Esquerra Republicana de Catalunya

Proponents: Simó Castelló, Anna; Bosch Cuenca, Pere

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita amb número de tramitació 314-11550/09, con-
juntament amb les número de tramitació 314-11551/09 a 
314-11556/09, ambdues incloses.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va nomenar el 
nou director del Memorial Democràtic el passat 20 de 
desembre de 2011 (DOGC de 22 de desembre de 2011).

Des del mateix moment del seu nomenament, el nou di-
rector del Memorial Democràtic, va començar a treba-
llar intensivament en diversos vessants:

Primer: S’ha iniciat un estudi acurat i una proposta d’or-
ganigrama i de relació de llocs de treball que ha d’apro-
var la Junta del Memorial Democràtic. Aquesta tasca ha 
anat acompanyada de nombroses reunions col·lectives i 
individuals amb els treballadors del Memorial Democrà-
tic, així com també el representants dels treballadors.

Segon: Pel que fa a la ubicació del Memorial Democrà-
tic, s’han reprès les converses i negociacions tant amb 
l’Ajuntament de Barcelona com amb la directora del 
Castell de Montjuic, amb l’objectiu aprofundir en les ne-
cessitats i requeriments del nou espai. Cal tenir present 
la complexitat tècnica del projecte, ja que el Castell de 
Montjuic és un immoble amb la més alta protecció en 
matèria de patrimoni; per tant, totes les qüestions relati-
ves als serveis del Memorial Democràtic es troben actu-
alment en fase d’estudi.

El procés haurà de culminar amb la signatura d’un con-
veni de col·laboració estable entre el Memorial Demo-
cràtic de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona.

Tercer: La nova direcció del Memorial Democràtic, jun-
tament amb l’equip del Memorial, i comptant amb la 
resta d’administracions públiques col·laboradores i les 
entitats dedicades a la Memòria Democràtica, han do-
nat un nou impuls a l’activitat del Memorial Democràtic 
orientada al compliment dels seus fins i objectius, tant a 
Catalunya com a escala internacional.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament de la seu del Memorial 
Democràtic de Catalunya
Tram. 314-11551/09

Resposta del Govern
Reg. 41403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11550/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la continuïtat del 
Memorial Democràtic de Catalunya
Tram. 314-11552/09

Resposta del Govern
Reg. 41403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11550/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions relatives al Memorial De-
mocràtic de Catalunya
Tram. 314-11553/09

Resposta del Govern
Reg. 41403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11550/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la simplificació admi-
nistrativa, la reducció de càrrecs i la reduc-
ció del pressupost en el Memorial Democrà-
tic de Catalunya
Tram. 314-11554/09

Resposta del Govern
Reg. 41403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11550/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió de la Junta de Govern del 
Memorial Democràtic de Catalunya del 21 
de setembre de 2011
Tram. 314-11555/09

Resposta del Govern
Reg. 41403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11550/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament del director o direc-
tora del Memorial Democràtic de Catalunya
Tram. 314-11556/09

Resposta del Govern
Reg. 41403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-11550/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les especialitats mèdiques que s’han 
deixat de practicar a la regió sanitària de les 
Terres de l’Ebre del març del 2011 ençà
Tram. 314-12145/09

Resposta del Govern
Reg. 41517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12145/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les especialitats mèdiques que s’han deixat de practicar 
a la regió sanitària de les Terres de l’Ebre del març del 
2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

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

A la Regió Sanitària Terres de l’Ebre no s’ha deixat de 
practicar cap especialitat mèdica.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les especialitats mèdiques que s’han 
començat a practicar a la regió sanitària de 
les Terres de l’Ebre de l’1 d’octubre de 2011 
ençà
Tram. 314-12146/09

Resposta del Govern
Reg. 41784 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12146/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
especialitats mèdiques que s’han començat a practicar a 
la regió sanitària de les Terres de l’Ebre de l’1 d’octubre 
de 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

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

A la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, s’ha iniciat el trac-
tament, amb règim d’hospital de dia, als nens i adoles-
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cents amb trastorns mentals, al centre de Salut Mental 
Infantojuvenil de l’Institut Pere Mata a Tortosa.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció continuada de 
la regió sanitària de les Terres de l’Ebre que 
han patit canvis del març del 2011 ençà
Tram. 314-12147/09

Resposta del Govern
Reg. 41518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12147/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció continuada de la regió sanitària de les 
Terres de l’Ebre que han patit canvis del març del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-12147/09, 314-12148/09 i 314-12149/09 
es responen conjuntament.

Els punts d’atenció continuada que han patit canvis des 
del març de 2011 han estat el de Sant Jaume d’Enveja, el 
de Móra la Nova, el de Xerta i el de l’Aldea.

El punt d’atenció continuada de Sant Jaume d’Enveja 
s’ha eliminat per la proximitat amb el municipi de Delte-
bre, on es manté el servei d’atenció continuada. La cons-
trucció d’un nou pont entre els dos municipis permet re-
duir la distància entre ells a 300 metres.

La proximitat amb l’Hospital de Móra d’Ebre garanteix 
l’assistència a la població de Móra la Nova.

A Xerta, la mesura presa ha estat la supressió de l’ho-
rari nocturn de dilluns a dijous, com a conseqüència de 
la baixa utilització del servei (entre 0 i 2 visites al dia). 
L’atenció continuada queda garantida al municipi de Xer-
ta amb el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) 
el Temple de Tortosa i la presència d’ambulàncies en ho-
rari nocturn.

Finalment, la modificació d’horari nocturn a l’Aldea 
respon a la baixa utilització, amb una mitjana de 0 a 3 
visites al dia. L’atenció continuada queda garantida amb 
un vehicle d’assistència medicalitzada a l’Aldea i l’equip 
mòbil de Deltebre.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals els centres 
d’atenció continuada de la regió sanitària 
de les Terres de l’Ebre han patit canvis del 
març del 2011 ençà
Tram. 314-12148/09

Resposta del Govern
Reg. 41518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12147/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives executades als cen-
tres d’atenció continuada de la regió sani-
tària de les Terres de l’Ebre pels canvis que 
han patit del març del 2011 ençà
Tram. 314-12149/09

Resposta del Govern
Reg. 41518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12147/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procés participatiu seguit a la regió 
sanitària de les Terres de l’Ebre als centres 
d’atenció continuada que han patit canvis 
del març del 2011 ençà
Tram. 314-12150/09

Resposta del Govern
Reg. 41519 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12150/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el procés participatiu seguit a la regió sanitària de les 
Terres de l’Ebre als centres d’atenció continuada que han 
patit canvis del març del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

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

El procés participatiu seguit a les Terres de l’Ebre en re-
lació amb la reordenació de l’atenció primària s’ha dut a 
terme a diferents nivells.
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En primer lloc, cal destacar l’explicació realitzada en el 
Consell de Salut de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre.

En segon lloc, pel que fa als ajuntaments i regidors de 
municipis afectats, cal destacar les diferents sessions i ex-
plicacions a alcaldes i regidors per part del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), així com l’acord entre represen-
tants de l’Associació Catalana de Municipis i el CatSalut.

Pel que fa als professionals, l’entitat proveïdora (Institut 
Català de la Salut, en aquest cas) ha informat als direc-
tors i professionals afectats.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equips mèdics, especialistes i sa-
les d’operacions que s’han reduït o tancat a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre), del març del 2011 ençà
Tram. 314-12151/09

Resposta del Govern
Reg. 41520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12151/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els equips mèdics, especialistes i sales d’operacions que 
s’han reduït o tancat a l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre), del març del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-12151/09 i 314-12152/09 es responen 
conjuntament.

A l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa s’ha reduït l’ac-
tivitat mèdica, quirúrgica i de gabinets realitzada fora de 
l’horari laboral ordinari, és a dir, a partir de les 15 hores.

Pel que fa a la dotació de llits, l’Hospital Verge de la Cin-
ta disposa de 241 llits d’aguts, dels quals 132 es destinen 
a hospitalització, 12 a neonats i nadons, 8 a unitat de me-
dicina intensiva i 12 llits per hospitalització domiciliària.

L’ordenació de la utilització dels llits es realitza en fun-
ció de l’evolució de la demanda de l’activitat progra-
mada. L’ocupació acumulada anual, pel que fa als llits 
d’aguts, es situa al voltant del 70%, motiu pel qual no ha 
estat necessari aplicar alternatives.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits que s’han reduït a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre), del març del 2011 ençà
Tram. 314-12152/09

Resposta del Govern
Reg. 41520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12151/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de reorganització aplica-
des al CAP Móra la Nova i al servei d’urgèn-
cies de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
del març del 2011 ençà
Tram. 314-12154/09

Resposta del Govern
Reg. 41521 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12154/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de reorganització aplicades al CAP Móra la 
Nova i al servei d’urgències de l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre del març del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

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

Les mesures que ha aplicat l’Institut Català de la Salut 
(ICS) al CAP Móra la Nova han consistit en la reestruc-
turació dels horaris de treball en atenció continuada dels 
professionals a partir de les 21 hores, i els caps de set-
mana les 24 hores, per reubicar-los a l’Hospital de Móra 
d’Ebre, i distribuir les tasques i funcions entre personal 
de l’ICS (triatge) i personal facultatiu i d’infermeria de 
l’Hospital Móra d’Ebre, tot i realitzant les modificacions 
de fluxos corresponents.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits que s’han re duït 
a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre del 
març del 2011 ençà
Tram. 314-12155/09

Resposta del Govern
Reg. 41522 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12155/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits que s’han reduït a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre del març del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

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

La dotació total de llits de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre és de 72 llits d’aguts, dels quals 2 es destinen a 
dilatació obstètrica, 10 a cirurgia major ambulatòria i 48 
a hospitalització. A més, el centre disposa d’una dotació 
de 38 llits a la Unitat sociosanitària.

L’ordenació de la utilització de llits es realitza en fun-
ció de l’evolució de la demanda i l’activitat programada. 
L’ocupació acumulada anual, pel que fa als llits d’aguts, 
es situa al voltant del 67%, motiu pel qual no ha estat 
necessari aplicar alternatives.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sales d’operacions que 
s’han reduït a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre del març del 2011 ençà
Tram. 314-12156/09

Resposta del Govern
Reg. 41523 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12156/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sales d’operacions que s’han reduït a l’Hos-
pital Comarcal de Móra d’Ebre del març del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

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

La dotació habitual de quiròfans a l’Hospital de Móra 
d’Ebre és de dos quiròfans programats i un quiròfan a 
disposició d’urgències. La disponibilitat dels quiròfans 
es va adaptant a les necessitats de l’activitat programada.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’equips mèdics i d’especi-
alistes que s’han reduït a l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre del març del 2011 ençà
Tram. 314-12157/09

Resposta del Govern
Reg. 41524 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12157/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’equips mèdics i d’especialistes que s’han re-
duït a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre del març del 
2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau, Sergi de los Ríos 
i Martínez

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

Des del mes de març de 2011, el centre ha reduït el se-
güent personal mèdic:

– 1 metge adjunt de Ginecologia, per adequació de plan-
tilla a activitat (contracte temporal)

– 1 metge adjunt de Medicina Interna, per marxa del fa-
cultatiu a un altre centre (pendent de substitució, si cal)

– 1 metge adjunt d’Oftalmologia, per permís sense sou, 
pendent de reincorporació a gener de 2012

Barcelona, 23 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dictàmens dels equips 
d’adaptació pedagògica que aconsellaven 
derivar els alumnes amb necessitats edu-
catives especials del tipus A a un centre 
d’educació especial el curs 2010-2011
Tram. 314-12171/09

Resposta del Govern
Reg. 41420 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12171/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dictàmens dels equips d’adaptació pedagògi-
ca que aconsellaven derivar els alumnes amb necessitats 
educatives especials del tipus A a un centre d’educació 
especial el curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

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

El nombre de dictàmens elaborats pels EAP, per l’escola-
rització d’alumnes en centres d’educació especial el curs 
2010-2011, va ser de 7.505, dels que 1.075 alumnes es 
van escolaritzar en centres d’educació especial, i 6.430 
alumnes en centres ordinaris.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre d’unitats de suport a 
l’educació especial en funcionament el curs 
2011-2012
Tram. 314-12172/09

Resposta del Govern
Reg. 41421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12172/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’unitats de suport a l’educació especial en fun-
cionament el curs 2011-2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries 314-12172/09, 314-12173/09, 314-
12174/09, 314-12175/09 i 314-12180/09:

Es tramet en annex I el nombre d’USEE que estan en 
funcionament el curs 2011-2012 a Catalunya, desglossat 
per Serveis Territorials d’Ensenyament.

Durant el curs 2008-2009 es va elaborar l’Informe de 
valoració de les unitats de suport a l’educació especial 
(USEE), que es pot consultar a la web del Departament 
d’Ensenyament, Publicacions, Col·leccions, Educació In-
clusiva. Cada curs s’actualitzen les dades de cada territo-
ri per fer-ne la valoració corresponent.

El nombre d’alumnat adscrit a les USEE el curs 2010-
2011 va ser de 2.326.

Es tramet en annex II l’alumnat adscrit a les USEE des-
glossat per tipologia de discapacitat.

La distribució del temps de l’alumnat adscrit a les USEE 
és el següent:

– Aula ordinària: 49,6%

– Grup reduït ordinari: 11,6%

– Grup reduït específic: 34,9%

– Atenció individual: 3,9%

Es tramet en annex III les accions formatives sobre es-
cola inclusiva que desenvolupa el Departament d’Ense-
nyament.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes adscrits a les 
unitats de suport a l’educació especial
Tram. 314-12173/09

Resposta del Govern
Reg. 41421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12172/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució mitjana del temps esco-
lar dels alumnes adscrits a les unitats de su-
port a l’educació especial
Tram. 314-12174/09

Resposta del Govern
Reg. 41421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12172/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’estudis de seguiment i 
avaluació del funcionament de les unitats de 
suport a l’educació especial
Tram. 314-12175/09

Resposta del Govern
Reg. 41421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12172/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions de formació i sensibilitza-
ció del professorat en el principi d’escola in-
clusiva previstes per al curs 2011-2012
Tram. 314-12180/09

Resposta del Govern
Reg. 41421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12172/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vetlladors que treballen 
als centres d’ensenyament ordinaris el curs 
2011-2012 i la reducció en nombre de perso-
nes i en hores de dedicació respecte al curs 
2010-2011
Tram. 314-12185/09

Resposta del Govern
Reg. 41422 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12185/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de vetlladors que treballen als centres d’en-
senyament ordinaris el curs 2011-2012 i la reducció en 
nombre de persones i en hores de dedicació respecte al 
curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

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

Les hores de vetlladors i vetlladores contractades pel 
curs 2011-2012 seran les mateixes que les contractades 
pel curs 2010-2011. Ara bé, si tenim en compte que les 
hores de presència dels alumnes en els centres educa-
tius ha passat de 30 hores setmanals, el curs 2010-2011, a 
25 hores setmanals, el curs 2011-2012, s’ha incrementat 
significativament el temps de dedicació dels vetlladors i 
vetlladores per alumne.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre un centre concertat de Sant Jo-
an Despí (Baix Llobregat) que escolaritza 
exclusivament alumnes amb dislèxia i tras-
torns d’atenció
Tram. 314-12188/09

Resposta del Govern
Reg. 41423 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12188/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
centre concertat de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) que 
escolaritza exclusivament alumnes amb dislèxia i tras-
torns d’atenció

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

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

La dislèxia es manifesta en l’alumnat en diferent grau i 
característiques, per la qual cosa no tot l’alumnat afectat 
per aquest trastorn necessita les mateixes mesures edu-
catives per avançar en els seus estudis. L’experiència ens 
ha demostrat que per alguns alumnes amb dislèxia un 
centre del de les característiques del de Sant Joan Despí 
és adequat. I així ho va entendre el Govern quan a l’any 
2010 va atorgar la Creu de Sant Jordi a la impulsora del 
centre.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mestres que hi havia a 
les escoles públiques de l’Alt Penedès a l’ini-
ci del curs 2010-2011
Tram. 314-12231/09

Resposta del Govern
Reg. 41424 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12231/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mestres que hi havia a les escoles públiques 
de l’Alt Penedès a l’inici del curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives 314-12231/09 i 314-12232/09:

El nombre de docents en escoles públiques de la comar-
ca de l’Alt Penedès, a l’inici del curs escolar 2010-2011, 
va ser de 732,12, i el nombre de docents en escoles pú-
bliques de la comarca de l’Alt Penedès, a l’inici del curs 
escolar 2011-2012, va ser de 707,75.

S’ha de tenir en compte que les hores de presència dels 
alumnes en els centres educatius ha passat de 30 hores 
setmanals, el curs 2010-2011, a 25 hores setmanals, el 
curs 2011-2012, el que suposa una reducció del 16,6% 
de la càrrega docent. Per tant, la ràtio professor/centre 
compleix perfectament amb els objectius de qualitat, ja 
que resulta superior a la que existia abans d’implantar la 
sisena hora.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mestres que hi ha a les 
escoles públiques de l’Alt Penedès a l’inici 
del curs 2011-2012
Tram. 314-12232/09

Resposta del Govern
Reg. 41424 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12231/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors que hi havia 
als instituts públics de l’Alt Penedès a l’inici 
del curs 2010-2011
Tram. 314-12235/09

Resposta del Govern
Reg. 41419 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12235/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professors que hi havia als instituts públics de 
l’Alt Penedès a l’inici del curs 2010-2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives 314-12235/09 i 314-12236/09:

El nombre de docents en instituts de la comarca de l’Alt 
Penedès, a l’inici del curs escolar 2010-2011, va ser 
de 331, i el nombre de docents en instituts de la comarca 
de l’Alt Penedès, a l’inici del curs escolar 2011-2012, va 
ser de 339.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors que hi ha als 
instituts públics de l’Alt Penedès a l’inici del 
curs 2011-2012
Tram. 314-12236/09

Resposta del Govern
Reg. 41419 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12235/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de l’ampliació de nombre 
d’anys de residència continuada a Catalunya 
per a accedir a la renda mínima d’inserció
Tram. 314-12253/09 a 314-12286/09 i 314-12288/09

Resposta conjunta del Govern
Reg. 41710 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12253/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de l’ampliació de nombre d’anys de residència 
continuada a Catalunya per a accedir a la renda mínima 
d’inserció

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado, Eva Granados 
Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, en annex, es dóna resposta 
conjunta a les preguntes amb NT. de la 314-12253/09 a la 
314-12286/09 i la 314-12288/09.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-12253/09 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-12254/09, 314-12255/09, 314-12256/09, 314-12257/09, 
314-12258/09, 314-12259/09, 314-12260/09, 314-12261/09, 
314-12262/09, 314-12263/09, 314-12264/09, 314-12265/09, 
314-12266/09, 314-12267/09, 314-12268/09, 314-12269/09, 
314-12270/09, 314-12271/09, 314-12272/09, 314-12273/09, 
314-12274/09, 314-12275/09, 314-12276/09, 314-12277/09, 
314-12278/09, 314-12279/09, 314-12280/09, 314-12281/09, 
314-12282/09, 314-12283/09, 314-12284/09, 314-12285/09, 
314-12286/09 i 314-12288/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural executat al Solsonès el 2009, 
el 2010 i el 2011
Tram. 314-12291/09

Resposta del Govern
Reg. 41511 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12291/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural executat al Solsonès 
el 2009, el 2010 i el 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Joan Puigcercós i Boixassa

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

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural ha destinat a la comarca del Sol-
sonès els següents imports totals: 9.697.204,7 euros l’any 
2009, 7.411.820,82 euros l’any 2010 i 11.279.227,36 euros 
l’any 2011.

Barcelona, 24 de gener de 2012

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament del camí que uneix els 
veïnats de Sallent i Llorenç, a Pinell del Sol-
sonès
Tram. 314-12292/09

Resposta del Govern
Reg. 41507 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12292/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament del camí que uneix els veïnats de Sallent i 
Llorenç, a Pinell del Solsonès

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Joan Puigcercós i Boixassa

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

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural ha rebut el projecte, la redacció 
del qual havia encarregat, amb la finalitat de disposar 
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del document en que s’analitzessin i es proposessin les 
solucions per a la millora del camí de Sallent a Llorenç 
en el municipi de Pinell, a la comarca del Solsonès. Cor-
respon ara l’aprovació tècnica i econòmica del projecte 
presentat i l’inici dels tràmits per a la disposició de la 
necessària dotació pressupostària, de manera que, poste-
riorment i sense un termini definit, pugui procedir-se a 
la contractació i execució de l’obra esmentada.

Barcelona, 24 de gener de 2012

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts en concepte d’agroturisme 
rebuts al Solsonès i a l’Alt Urgell durant els 
exercicis 2009, 2010 i 2011
Tram. 314-12293/09

Resposta del Govern
Reg. 41711 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12293/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts en concepte d’agroturisme rebuts al Solsonès i a 
l’Alt Urgell durant els exercicis 2009, 2010 i 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Joan Puigcercós i Boixassa

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

– Subvencions del PLADETUR per a establiments de 
turisme rural atorgades per la Direcció General de Tu-
risme, Departament d’Empresa i Ocupació (EMO) a les 
comarques de l’Alt Urgell i el Solsonès els anys 2009, 
2010 i 2011:

Comarques Any 2009 Any 2010 Any 2011

Solsonès 12.007,64 34.848,39 -
Alt Urgell - 1.059,00 -

Imports en euros.

– Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones 
rurals del programa Leader de Catalunya, Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (AAM) a les comarques de l’Alt Urgell i el Sol-
sonès els anys 2009, 2010 i 2011.

Ajuts concedits 2009 - 2010 - 2011 –  Leader

Comarques Any 2009 Any 2010 Any 2011*

Solsonès - 80.986,09 -
Alt Urgell 36.217,11 32.998,09 -

Imports en euros.

Ajuts de diversificació 2009 - 2010 - 2011 – Agroturisme

Comarques Any 2009 Any 2010 Any 2011*

Solsonès 235.938,74 151.785,23 -
Alt Urgell 67.404,72 13.327,90 -

Imports en euros.
* Convocatòria de l’any 2011 es va publicar el 31 d’octubre de 2011 
(DOGC 5995). Està pendent de resoldre.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del cap de llista de 
CiU al Congrés dels Diputats relatives a 
l’efecte de la immigració en el nivell escolar
Tram. 314-12569/09

Resposta del Govern
Reg. 41418 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12169/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
del tipus A escolaritzats en centres d’ensenyament ordina-
ris d’educació secundària postobligatòria el curs 2011-2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives parlamentàries 314-12569/09 i 314-12570/09:

Atès que es tracta d’unes declaracions fetes en plena 
campanya electoral, considerem, que no correspon al 
Govern de la Generalitat de Catalunya fer cap tipus de 
valoració d’aquestes.

Barcelona, 9 de gener de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció de l’opinió que la immi-
gració té un impacte negatiu a les aules i a 
les escoles
Tram. 314-12570/09

Resposta del Govern
Reg. 41418 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-12569/09.



7 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 243

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 275/IX, 
sobre l’orientació política general del Govern, 
amb relació a la producció agrària ecològica
Tram. 314-12572/09

Resposta del Govern
Reg. 41508 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12572/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la Resolució 275/IX, sobre l’orientació 
política general del Govern, amb relació a la producció 
agrària ecològica

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Ara per ara el Govern no té cap intenció de modificar 
l’actual CCPAE.

Barcelona, 24 de gener de 2012

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica i el Consell Ca-
talà de la Producció Integrada
Tram. 314-12573/09

Resposta del Govern
Reg. 41509 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12573/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió del Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica i el Consell Català de la Producció Integrada

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Ara per ara el Govern no té cap intenció de modificar 
l’actual CCPI.

Barcelona, 24 de gener de 2012

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de la supressió del 
Consell Català de la Producció Agrària Eco-
lògica
Tram. 314-12574/09

Resposta del Govern
Reg. 41510 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12574/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de la supressió del Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Ara per ara el Govern no té cap intenció de modificar 
l’actual CCPAE.

Barcelona, 24 de gener de 2012

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el foment de l’agricultura ovina i el 
control per al pagament dels ajuts triennals 
als pastors del Ripollès
Tram. 314-12585/09

Resposta del Govern
Reg. 41506 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-12585/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
foment de l’agricultura ovina i el control per al pagament 
dels ajuts triennals als pastors del Ripollès

Grup Parlamentari: SP SI

Proponents: Antoni Strubell i Trueta

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

L’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Ripollès, 
juntament amb el Consorci Ripollès Desenvolupament 
han iniciat aquest darrer any un curs per a emprenedors 
del sector oví pel que fa a aspectes relacionats amb la 
producció, la sanitat, comercialització, etc. Des del 
DAAM també s’ha col·laborat amb el Grup d’Acció Lo-
cal Associació Leader Ripollès, Ges, Bisaura i amb el 
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Consorci Ripollès Desenvolupament per impulsar i crear 
l’Associació de Pastors del Ripollès.

Pel que fa als ajuts de Pagament Únic, cal recordar que 
deriva de l’aplicació de la normativa comunitària i que la 
seva percepció es limita a aquells productors que efecti-
vament en tenen dret. L’ajut del pagament únic és objecte 
d’estrictes controls anuals i depèn de les sol·licituds i dels 
corresponents drets que un productor declari tenir i se’n 
comprovi efectivament la seva titularitat.

Barcelona, 24 de gener de 2012

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament de Francesc Rubio 
Puig com a assessor de la Vicepresidència 
del Govern
Tram. 314-14353/09

Resposta del Govern
Reg. 41977 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14353/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament de Francesc Rubio Puig com a assessor de 
la Vicepresidència del Govern

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ferran i Serafini

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

El diputat podrà trobar la informació sol·licitada en el 
primer punt en la mateixa resolució citada en la pregun-
ta. Així mateix, recordar que les persones amb tasques 
d’assessorament no han de tenir un lloc de treball físic 
específicament assignat, i que la Llei 13/2008 de la pre-
sidència de la Generalitat i del Govern estableix al seu 
article 40 la potestat organitzativa dels consellers sobre 
el departament del que són titulars.

Barcelona, 27 de gener de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el motiu de deixar d’invertir 360.000 euros 
en el programa Inicia el 2010
Tram. 314-14362/09

Resposta del Govern
Reg. 41712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14362/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu de deixar d’invertir 360.000 euros en el programa 
Inicia el 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado, Montserrat Cap-
devila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta 
a les iniciatives amb NT de la 314-14362/09 a la 314-
14365/09:

L’any 2010 el programa Inicia es va gestionar d’acord 
amb l’Ordre TRE/143/2010, de 5 de març, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores que han de regir la 
concessió de subvencions de suport als programes d’àm-
bit local de foment i assessorament a la creació d’empre-
ses, als projectes singulars i/o experimentals de suport a 
la creació d’empreses (entitats col·laboradores de la Di-
recció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Em-
preses, denominades Inicia: per a la creació d’empreses).

Durant l’any es va fer una convocatòria d’aquesta Ordre 
de subvencions mitjançant la Resolució TRE/664/2010, 
de 9 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2010 per presentar les sol·licituds per a la concessió 
de subvencions als programes d’àmbit local de foment i 
assessorament per a la creació d’empreses, als projectes 
singulars i/o experimentals de suport per a la creació 
d’empreses (entitats col·laboradores de la Direcció Gene-
ral d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses, deno-
minades Inicia: per a la Creació d’Empreses). L’import 
màxim de la convocatòria 2010 va ser de 5,1 MEUR. Els 
atorgaments de la convocatòria van ser de 4,9 MEUR, 
(es pot consultar quines entitats van rebre subvenció a la 
Resolució EMO/1022/2011, de 15 d’abril).

L’any 2011 s’ha publicat l’Ordre EMO/264/2011, de 27 de 
setembre, de modificació de l’Ordre TRE/600/2010, de 
14 de desembre, per la qual s’estableixen les bases re-
guladores per a la concessió de subvencions de suport 
als programes d’àmbit local de foment i assessorament 
a la creació d’empreses, als projectes singulars i/o expe-
rimentals de suport a la creació d’empreses (entitats col-
laboradores de la Direcció General d’Economia Coope-
rativa i Creació d’Empreses, denominades Inicia: per la 
creació d’empreses), i s’obre la convocatòria per a l’any 
2011 que obre la convocatòria corresponent a l’any 2011.

L’import màxim destinat a les subvencions del 2011 va que-
dar fixat en 3,7 MEUR mitjançant l’ordre EMO/349/2011, 
de 29 de novembre, per la qual es modifiquen els imports 
màxims destinats a la concessió de subvencions previstes 
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a l’Ordre EMO/264/2011, de 27 de setembre, de modifica-
ció de l’Ordre TRE/600/2010, de 14 de desembre.

Actualment la convocatòria 2011 està en fase de valora-
ció de sol·licituds.

Barcelona, 18 de gener de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el concepte en què s’han reinvertit els 
romanents de la convocatòria del 2010 del 
programa Inicia
Tram. 314-14363/09

Resposta del Govern
Reg. 41712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14362/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les convocatòries del programa Inicia 
del 2010
Tram. 314-14364/09

Resposta del Govern
Reg. 41712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14362/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les convocatòries del programa Inicia 
del 2011
Tram. 314-14365/09

Resposta del Govern
Reg. 41712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14362/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del manteniment de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera quan aturi la 
seva activitat
Tram. 314-14475/09

Resposta del Govern
Reg. 41451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14477/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives previstes per l’Agència 
Catalana de l’Aigua per al subministrament 
d’aigua quan s’aturi l’activitat de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14476/09

Resposta del Govern
Reg. 41451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14477/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per a aturar el funcionament de la plan-
ta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14477/09

Resposta del Govern
Reg. 41451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14477/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons de l’Agència Catalana de l’Aigua per a aturar el 
funcionament de la planta dessalinitzadora de la Tordera

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

Carme Capdevila i Palau

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
14475/09, 314-14476/09, 314-14477/09, 314-14478/09 i 
314-14492/09, amb les següents consideracions:
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Actualment, la dessalinitzadora de la Tordera es troba 
aturada perquè els recursos locals existents són sufici-
ents per abastir la demanda de la població.

Aquesta aturada no afectarà al compliment dels compro-
misos de retorn del cabal del Ter, ja que l’Agència Cata-
lana de l’Aigua preveu disposar de reserves suficients al 
sistema d’abastament d’Aigües Ter Llobregat per a con-
tinuar complint amb el que preveu la Llei de 1959, tal i 
com ha succeït durant tot l’any 2011.

Tampoc no afectarà l’abastament dels diferents munici-
pis de la Selva des de la Instal·lació de Tractament d’Ai-
gua Marina (ITAM) Tordera, ja que aquest municipis no 
estan connectats a la ITAM, i per tant no reben aigua 
dessalinitzada.

L’Agència Catalana de l’Aigua, tant a l’àmbit de la conca 
baixa de la Tordera, com en la resta de conques, desen-
volupa una gestió integrada dels recursos existents: pro-
cedents de les aigües subterrànies i de la dessalinització.

L’abastament d’ús agrícola o industrial no queda afectat 
per l’aturada de la ITAM, ja que aquests usos aprofiten 
sempre l’aigua de l’aqüífer.

Durant els mesos que la planta estigui aturada l’explota-
dor de la ITAM només percebrà l’import corresponent a 
les tarifes fixes, que suposen un total de 83.392, 79 eu-
ros/mes (IVA exclòs).

El nou règim de gestió permetrà una reducció notable 
del cost d’explotació de la ITAM (de l’ordre d’un milió 
i mig d’euros a l’any). Des del punt de vista dels usuaris 
també es produirà un estalvi en la repercussió de la Ta-
rifa d’Utilització de l’Aigua, ja que aquesta tarifa TUA 
aplicada a les captacions subterrànies és inferior en un 
50% a la que s’aplica a l’aigua procedent de la ITAM.

Barcelona, 24 de gener de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte sobre el cànon de l’aigua de 
l’aturada de l’activitat de la planta dessali-
nitzadora de la Tordera
Tram. 314-14478/09

Resposta del Govern
Reg. 41451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14477/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de l’aturada de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14481/09

Resposta del Govern
Reg. 41452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14481/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons de l’aturada de la planta dessalinitzadora de la 
Tordera

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-
14481/09, 314-14482/09, 314-14483/09, 314-14484/09 i 
314-14485/09 amb les següents consideracions:

Durant els mesos de menor demanda, la font de proveï-
ment principal d’aigua prové dels recursos locals (pous), 
mentre que durant els mesos de major demanda, la des-
salinitzadora aportarà els complements de cabals neces-
saris.

Així doncs, actualment, la dessalinitzadora de la Tordera 
es troba aturada perquè els recursos locals existents són 
suficients per abastir la demanda de la població.

L’Agència Catalana de l’Aigua va informar a mitjans de 
l’any 2009 a l’empresa Aigües de Blanes sobre les pre-
visions relatives al canvi en l’explotació d’aquesta instal-
lació, respecte el que es portava fent. I el passat 14 d’octu-
bre, abans que s’iniciés el canvi en el regim d’explotació, 
també li ho va comunicar.

Pel que fa a l’efecte sobre l’aqüífer de la Tordera, l’ACA 
ha demostrat a través dels seus models numèrics que 
aquest règim d’explotació és compatible amb la preser-
vació de la qualitat de l’aqüífer, ja que les extraccions 
constants dels pous en el temps ajuden a mantenir esta-
ble la falca salina.

El nou règim de gestió permetrà una reducció notable 
del cost d’explotació de la ITAM (de l’ordre d’un milió 
i mig d’euros a l’any). Des del punt de vista dels usuaris 
també es produirà un estalvi en la repercussió de la Ta-
rifa d’Utilització de l’Aigua, ja que la TUA aplicada a les 
captacions subterrànies és inferior en un 50% a la que 
s’aplica a l’aigua procedent de la ITAM.

Barcelona, 24 de gener de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la represa del subministrament d’ai-
gua des de la planta dessalinitzadora de la 
Tordera
Tram. 314-14482/09

Resposta del Govern
Reg. 41452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14481/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació prèvia a l’empresa de 
subministrament d’aigua de Blanes (Selva) 
de l’aturada de la planta dessalinitzadora de 
la Tordera
Tram. 314-14483/09

Resposta del Govern
Reg. 41452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14481/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte en l’aqüífer de la Tordera i els 
pous de subministrament de l’aturada de la 
planta dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14484/09

Resposta del Govern
Reg. 41452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14481/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos d’explotació de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14485/09

Resposta del Govern
Reg. 41452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14481/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla econòmic i financer de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua per a regularitzar els 
deutes contrets amb els proveïdors
Tram. 314-14486/09

Resposta del Govern
Reg. 41453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14486/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla econòmic i financer de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a regularitzar els deutes contrets amb els proveïdors

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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 314-14486/09 i 
314-14487/09, amb les següents consideracions:

Per a fer front a l’actual situació, l’ACA ha elaborat un pla 
de viabilitat, amb diferents eixos econòmics d’actuació, 
entre els que destaca: la reducció de les despeses, la sus-
pensió de noves inversions i l’increment dels ingressos i 
la reestructuració dels venciments de l’endeutament ban-
cari i la pròpia reestructuració de l’ACA. L’objectiu final 
és assolir l’estabilitat financera i la sostenibilitat econò-
mica de l’Agència, així com disminuir de forma progres-
siva l’endeutament acumulat i obtenir aportacions pel 
finançament de noves inversions.

Actualment, l’ACA ja ha impulsat algunes de les me-
sures, com per exemple: la reducció de la despesa a la 
mínima necessària i obligatòria per llei; la reestructura-
ció del deute; i la modificació del cànon de l’aigua (que 
permetrà incrementar un 25% els ingressos de l’ACA). 
El conjunt de mesures aplicades ha permès millorar la 
situació econòmica de l’ACA per sobre de les previsions 
previstes al Pla.

Pel que fa a la reestructuració del deute, l’ACA durant 
l’any 2011 ha fet una tasca intensa amb l’objectiu d’asso-
lir un acord definitiu amb les entitats bancàries. No obs-
tant, les restriccions existents en els mercats financers, 
que han empitjorat en els darrers mesos, i la reestructu-
ració actual del deute (amb venciments a molt curt ter-
mini, i amb una multitud de contractes), han endarrerit 
el tancament de l’acord definitiu per a la reestructuració 
del deute.

En definitiva, l’ACA preveu que totes aquestes mesures 
podran permetre recuperar la fiabilitat dels mercats eco-
nòmics i financers i les garanties creditícies suficients 
per a poder fer front a la seva situació d’endeutament. 
Amb l’aplicació de totes aquestes mesures es preveu es-
curçar els terminis de pagament als proveïdors.

Barcelona, 24 de gener de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament per part de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua de les factures vençudes 
als ens que gestionen els sistemes de sane-
jament dels rius
Tram. 314-14487/09

Resposta del Govern
Reg. 41453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14486/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment perquè es declari sòl 
contaminat la finca de l’empresa Massó i 
Carol
Tram. 314-14488/09

Resposta del Govern
Reg. 41454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14488/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment perquè es declari sòl contaminat la finca de 
l’empresa Massó i Carol

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Jordi Terrades i 
Santacreu

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 314-14488/09, 
314-14489 i 314-14490/09, amb les següents consideracions:

L’Agència Catalana de l’Aigua, al mes de novembre de 
2009, va requerir l’empresa Massó i Carol, per a que pre-
sentés un estudi del subsòl de l’emplaçament. Davant la 
desatenció de l’empresa es va haver de recórrer al Jutjat 
Penal, en considerar que els fets podien ser constitutius 
de delicte.

Tot i existir un procediment penal, en fase d’instrucció, 
davant del Jutjat, l’ACA ha continuat vigilant l’estat de 
les instal·lacions i ha proposat a l’empresa diferents alter-
natives d’actuació, pel que fa a la caracterització i elimi-
nació de la contaminació, informant-ne alhora al Jutjat.

Davant el desobeïment reiterat i manca d’actuació de 
Massó i Carol, l’ACA ha hagut de tornar a demanar la in-
tervenció del jutge per a obligar el responsable a actuar. 
En aquest sentit s’ha obert una mesura cautelar en el pro-
cés penal per a que el Jutge dugui a terme les actuacions 
que consideri necessàries.

Al marge de les actuacions que hagi portat a terme l’ACA 
en el marc de l’expedient a què es fa referència o en al-

tres àmbits, l’Agència de Residus de Catalunya ha estat 
portant a terme, des de finals de 2007, les actuacions, 
incloent els procediments sancionadors corresponents, 
per tal que Massó i Carol assumeixi la seva responsabi-
litat amb relació a la gestió dels seus residus, i ha valorat 
inicialment les afectacions sobre el sòl per tal que els 
responsables directes de l’abandonament assumeixin les 
actuacions que es puguin derivar d’aquestes afectacions. 
No obstant això, i com a conseqüència dels incompli-
ments de Massó i Carol, actualment resten pendents tant 
la retirada dels residus com l’estudi de risc que, dins el 
procés de gestió del sòl, ha de permetre arribar, si escau, 
a la declaració de l’emplaçament com a sòl contaminat.

Alhora, els actuals propietaris de la finca on es troben els 
residus abandonats han iniciat la tasca d’identificació i 
condicionament dels residus presents.

D’acord amb l’article 20 del Decret Legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, la declaració d’un sòl com a con-
taminat pot comportar la suspensió de l’executivitat dels 
drets d’edificació i altres aprofitaments del sòl que siguin 
incompatibles amb les mesures de neteja i recuperació 
del terreny que s’hi estableixin, fins que aquestes es du-
guin a terme o es declari el sòl com a no contaminat. Per 
tant, aquesta possibilitat es refereix a un emplaçament 
que disposa d’una declaració com a sòl contaminat, situ-
ació que actualment no correspon a la de l’emplaçament 
de l’empresa Massó i Carol.

En qualsevol cas, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cer-
velló coneix la problemàtica associada a aquest empla-
çament, per la qual cosa disposa de la informació per a 
la presa de decisions, si escau i en el marc de les seves 
competències, amb relació a possibles canvis en els usos 
del sòl corresponent a aquesta finca, d’acord amb la nor-
mativa aplicable. Igualment, l’Ajuntament ha concedit a 
l’empresa Tres Torres, SA una llicència d’obres l’expe-
dient municipal de la qual queda condicionat, per al seu 
tancament, a la identificació i a la recollida i transport 
dels residus presents.

Barcelona, 23 de gener de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de l’Agència Catalana 
de l’Aigua a l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Cervelló (Baix Llobregat) de suspensió 
d’edificació o de canvi d’ús de la finca de 
l’empresa Massó i Carol
Tram. 314-14489/09

Resposta del Govern
Reg. 41454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14488/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució subsidiària del requeriment 
de retirada dels residus de l’empresa Mas-
só i Carol
Tram. 314-14490/09

Resposta del Govern
Reg. 41454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14488/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reparació i el manteniment de l’úl-
tim tram de la planta dessalinitzadora de la 
Tordera
Tram. 314-14491/09

Resposta del Govern
Reg. 41455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14491/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reparació i el manteniment de l’últim tram de la planta 
dessalinitzadora de la Tordera

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia, Carme Capdevila 
i Palau

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

Amb data 6 de novembre de 2010 l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) va finalitzar les obres d’ampliació de la 
dessalinitzadora de la Tordera.

Aquesta nova instal·lació, ha deixat fora de servei alguns 
dels elements de l’antiga instal·lació, a la vegada que ha 
permès aprofitar altres instal·lacions existents.

El 19 de maig de 2011 l’ACA va finalitzar les obres de 
retirada de material inoperatiu que amb motiu dels dar-
rers temporals havia quedat descobert, amb el correspo-
nent impacte visual negatiu i possible risc d’accident per 
als usuaris d’aquest tram de platja. El material que es 
va retirar va consistir en restes de tubs de canalització; 
diversos trams de ciment de suport dels tubs dels cables 
elèctrics i pedres, situats a la platja de s’Abanell (Blanes), 
entre el marge esquerre del riu Tordera i el càmping Be-
llaterra.

No obstant l’esmentat, l’ACA està redactant el projecte 
per a la retirada definitiva de la resta d’instal·lacions en 
desús, que per motiu de la complexitat i envergadura dels 
treballs a dur a terme, requereixen una definició acura-
da del seu abast i mitjans necessaris que permetin una 
previsió dels treballs amb garanties de seguretat, dura-

bilitat en el temps, així com del seu cost econòmic. Un 
cop l’ACA hagi definit el projecte, caldrà programar les 
obres, d’acord amb els criteris de prioritat i pressuposta-
ris d’aquesta empresa pública.

Barcelona, 24 de gener de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte de l’aturada de la planta des-
salinitzadora de la Tordera
Tram. 314-14492/09

Resposta del Govern
Reg. 41451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14477/09.

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import i el concepte de les subven-
cions atorgades del 1998 ençà a diverses 
entitats
Tram. 314-14575/09 a 314-14603/09

Resposta conjunta del Govern
Reg. 41406 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14575/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import i el concepte de les subvencions atorgades del 
1998 ençà a l’Agrupació Escola Catalana

Grup Parlamentari: SP C’s

Proponents: Albert Rivera Díaz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita amb número de tramitació 314-314-14575/09, con-
juntament amb les número de tramitació 314-14576/09 a 
314-14603/09, ambdues incloses.

Els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya inclouen 
en diferents programes les previsions de despesa per raó 
de foment dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Les aportacions econòmiques que des de l’any 1998 ençà 
hagin pogut rebre les diferents entitats es poden obtenir 
de la consulta de les resolucions de les diferents convo-
catòries de subvencions publicades al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya durant aquest període i a les 
quals s’hagin acollit aquestes entitats.
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El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, regula detalladament (Capítol IX) l’atorga-
ment de les subvencions de la Generalitat de Catalunya.

Així, els apartats 1 i 2 de l’article 92 determinen que 
l’ens concedent, amb caràcter previ a l’acord de conces-
sió, ha d’aprovar les bases reguladores de la subvenció, 
llevat que l’objecte d’aquesta justifiqui la impossibilitat 
de la concurrència. A més, aquestes bases han de con-
cretar, com a mínim, i entre d’altres requeriments, l’ob-
jecte de la subvenció i el període en què s’ha d’executar 
l’activitat.

D’altra banda, l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions, estableix que els òrgans 
administratius concedents han de publicar en el diari 
oficial corresponent, i en els termes que es fixin per re-
glament, les subvencions concedides amb expressió de 
la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i la 
finalitat o finalitats de la subvenció.

No obstant això, l’apartat 3 c) d’aquest mateix article 18 
estableix que no és necessària la publicació al diari ofici-
al de l’Administració competent la concessió de les sub-
vencions en els casos següents: Quan els imports de les 
subvencions concedides, individualment considerades, 
siguin d’una quantia inferior als 3.000 euros.

Per a aquests casos, l’article 18 determina que les bases 
reguladores han de preveure la utilització d’altres pro-
cediments que, d’acord amb les seves especials caracte-
rístiques, quantia i nombre, assegurin la publicitat dels 
beneficiaris.

Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat, cal dir el se-
güent:

1. Al llarg del període 2008-2011 els departaments de 
la Generalitat, abans d’atorgar una subvenció, sigui quin 
sigui el seu import, han publicat unes bases reguladores 
que recullen l’objecte o finalitat de l’ajut, les quals es po-
den consultar al Diari Oficial de la Generalitat.

2. Malgrat que no s’hagi publicat al diari oficial l’atorga-
ment dels ajuts d’import inferior a 3.000 euros, tots els 
departaments de la Generalitat n’han fet la publicitat pre-
ceptiva, sigui als seus webs o als seus taulers d’anuncis.

Barcelona, 12 de gener de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-14575/09 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-14576/09, 314-14577/09, 314-14578/09, 314-14579/09, 
314-14580/09, 314-14581/09, 314-14582/09, 314-14583/09, 
314-14584/09, 314-14585/09, 314-14586/09, 314-14587/09, 
314-14588/09, 314-14589/09, 314-14590/09, 314-14591/09, 
314-14592/09, 314-14593/09, 314-14594/09, 314-14595/09, 
314-14596/09, 314-14597/09, 314-14598/09, 314-14599/09, 
314-14600/09, 314-14601/09, 314-14602/09 i 314-14603/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes d’informació als ciu-
tadans pel que fa a les llistes d’espera de les 
residències per a gent gran
Tram. 314-14613/09

Resposta del Govern
Reg. 41910 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14613/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes d’informació als ciutadans pel que fa a les 
llistes d’espera de les residències per a gent gran

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que la persona 
interessada en el procediment pot consultar la situació 
del seu expedient adreçant-se als seus serveis socials bà-
sics o bé dirigint-se directament a la residència que ha 
escollit.

Barcelona, 27 de gener de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de la necessitat d’obrir el 
servei nocturn d’un centre d’atenció primà-
ria en cas d’epidèmia i contingència urgent
Tram. 314-14683/09

Resposta del Govern
Reg. 41525 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14683/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de la necessitat d’obrir el servei nocturn d’un 
centre d’atenció primària en cas d’epidèmia i contingèn-
cia urgent

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

Durant l’hivern, el Servei Català de la Salut (CatSalut), 
en col·laboració amb els centres del sistema sanitari 
d’utilització pública de Catalunya, posa en marxa el Pla 
Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC).

Aquest Pla estableix:
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– Campanyes de prevenció: vacunacions i consells a la 
població.

– Adequació de l’oferta assistencial en l’àmbit hospitala-
ri i en l’àmbit comunitari, segons l’augment de la deman-
da assistencial i les accions que contemplen els plans 
funcionals dels centres sanitaris.

– Reforç de la difusió als ciutadans de les mesures pre-
ventives, de les campanyes de vacunacions i informació 
sobre els recursos assistencials que donen resposta en les 
èpoques de més demanda, com ara l’hivern.

– Creació i ampliació dels sistemes d’informació, que 
permeten conèixer la pressió assistencial dels diferents 
recursos i així activar els plans d’acció dels centres assis-
tencials en funció de les necessitats

A través del PIUC, per elaborar les tendències i preveure 
les accions necessàries en el sistema sanitari, el CatSalut 
integra:

– la informació de la vigilància epidemiològica (PIDIRAC),

– la informació sobre la demanda assistencial en els hos-
pitals i centres d’atenció primària (sistema d’informació 
propi)

– l’activitat del SEM i Sanitat Respon

Els informes setmanals resultants es fan arribar a l’es-
tructura directiva del CatSalut i des de les regions sani-
tàries es posen en marxa les actuacions necessàries per 
dur a terme les decisions que s’hagin adoptat en cada cas.

Cal destacar que la resposta a una fase epidèmica de la 
grip no inclou exclusivament la disponibilitat de més pro-
fessionals sanitaris en el sistema i que la ciutadania té ac-
cés a l’atenció sanitària del seu equip d’atenció primària 
habitual, les 24 hores del dia, a través del telèfon 061 i en 
els serveis d’urgències d’atenció primària i hospitalària.

Els plans funcionals dels centres sanitaris, que estan 
consensuats, recullen les accions necessàries per donar 
resposta als increments de la demanda.

Barcelona, 19 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el protocol d’assistència mèdica urgent 
als centres d’atenció primària de la Selva
Tram. 314-14688/09

Resposta del Govern
Reg. 41526 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14688/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’assistència mèdica urgent als centres d’aten-
ció primària de la Selva

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

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

La reordenació dels serveis d’atenció continuada i urgent 
de la Selva Interior i Marítima, com en tot el territori 
de Catalunya, té per objectiu adequar l’oferta a la de-
manda assistencial, millorar l’eficiència segons l’activi-
tat que registren els recursos sanitaris i resoldre algunes 
disfuncions o dificultats que es generaven en els serveis 
d’urgències en l’àmbit comunitari i hospitalari. El des-
envolupament de l’atenció domiciliària i, en especial, de 
l’atenció domiciliària urgent, la utilització d’un sistema 
de triatge telefònic validat i la disponibilitat de professi-
onals en els dispositius d’atenció continuada són aspectes 
que han estat valorats al llarg del procés de reordenació.

El Servei d’Emergències Mèdiques-Sanitat Respon ha 
estat peça clau en la reordenació amb un nou rol de prin-
cipal coordinador de recursos urgents en el territori.

L’atenció domiciliària es coordina a través del SEM-061 - 
Sanitat Respon, que rep, prioritza les demandes i despla-
ça el recurs més adient a la necessitat del cas (metge o 
infermer del punt d’atenció continuada, metge del SEM, 
o transport sanitari urgent cap un altre servei, etc.). Així, 
si es donés el cas citat en la formulació de la pregunta, 
sempre haurà de ser el SEM qui activi el recurs que con-
sideri més oportú en cada situació.

En el territori a què es fa referència, es disposa del CAP 
de Santa Coloma (obert les 24 hores), que gaudeix de 
servei presencial en tot l’horari d’obertura.

Barcelona, 19 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals que es 
dedicaven a l’hospitalització domiciliària en 
data de l’1 de gener de 2011 i de l’1 de no-
vembre de 2011
Tram. 314-14759/09

Resposta del Govern
Reg. 41527 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14759/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals que es dedicaven a l’hospitalit-
zació domiciliària en data de l’1 de gener de 2011 i de l’1 
de novembre de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La separació entre la planificació, contractació i provisió 
de serveis sanitaris desenvolupada a l’empara de la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya de 1990, és una de les 
característiques del model sanitari català. El Servei Ca-
talà de la Salut, com a asseguradora pública, garanteix 
l’atenció sanitària dels ciutadans a través de la compra 
de serveis a les entitats proveïdores del sistema sanita-
ri integral de Catalunya, però la gestió de les persones 
que treballen en els centres sanitaris és responsabilitat 
de l’entitat proveïdora, i estan regulades pels convenis i 
estatuts dels treballadors.

Pel que fa a l’any 2011, el nombre de serveis d’hospitalit-
zació domiciliària contractats, per regió sanitària, van ser:

Alt Pirineu i Aran 0
Lleida 1
Camp de Tarragona 1
Terres de l’Ebre 1
Girona 2
Catalunya Central 2
Barcelona 17

Total 24

Barcelona, 19 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de professionals que treballa-
ven en serveis d’urgències en data de l’1 de 
gener de 2011 i de l’1 de novembre de 2011
Tram. 314-14760/09

Resposta del Govern
Reg. 41528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14760/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de professionals que treballaven en serveis 
d’urgències en data de l’1 de gener de 2011 i de l’1 de 
novembre de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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

La separació entre la planificació, la contractació i la 
provisió de serveis sanitaris desenvolupada a l’empara 
de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya de 1990 és 
una de les característiques del model sanitari català. El 
Servei Català de la Salut, com a asseguradora pública, 
garanteix l’atenció sanitària dels ciutadans a través de la 
compra de serveis a les entitats proveïdores del sistema 

sanitari integral de Catalunya, però la gestió de les per-
sones que treballen en els centres sanitaris és responsa-
bilitat de l’entitat proveïdora i està regulada pels conve-
nis i estatuts dels treballadors.

El perfil de professionals que treballen als serveis d’ur-
gències és ampli: professionals de medicina familiar i 
comunitària, medicina interna, medicina intensiva, ci-
rurgia general, metges residents, infermeres i auxiliars 
de clínica, tècnics de radiologia, zeladors, i s’afegeix 
en alguns casos el suport dels professionals del Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM). La composició i les rà-
tios de personal que conformen els serveis d’urgències 
és una de les tasques que desenvolupa la direcció dels 
centres sanitaris.

La reordenació dels serveis d’atenció continuada i urgent 
en l’àmbit comunitari ha comportat una concentració 
dels punts que oferien aquest servei per fer-los més efici-
ents i dotar-los de més capacitat de resolució.

Barcelona, 19 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals que tre-
ballaven als serveis contractats pel CatSalut 
per als programes sanitaris del Centre d’Alt 
Rendiment, Coordinació Oncològica, Farmà-
cia Especial, Patologia Cardíaca Aguda, Re-
habilitació Foniàtrica, Tractament Específic 
de la Leucèmia, Unitat d’Hematologia i On-
cologia i el Programa del tractament de ma-
lalts amb al·lèrgia al làtex, en data de l’1 de 
gener de 2011 i de l’1 de novembre de 2011
Tram. 314-14761/09

Resposta del Govern
Reg. 41529 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14761/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals que treballaven als serveis con-
tractats pel CatSalut per als programes sanitaris del Cen-
tre d’Alt Rendiment, Coordinació Oncològica, Farmàcia 
Especial, Patologia Cardíaca Aguda, Rehabilitació Fo-
niàtrica, Tractament Específic de la Leucèmia, Unitat 
d’Hematologia i Oncologia i el Programa del tractament 
de malalts amb al·lèrgia al làtex, en data de l’1 de gener 
de 2011 i de l’1 de novembre de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

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



7 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 243

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

La separació entre la planificació, la contractació i la 
provisió de serveis sanitaris desenvolupada a l’empara 
de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya de 1990 és 
una de les característiques del model sanitari català. El 
Servei Català de la Salut (CatSalut), com a assegurado-
ra pública, garanteix l’atenció sanitària dels ciutadans a 
través de la compra de serveis a les entitats proveïdores 
del sistema sanitari integral de Catalunya, però la gestió 
de les persones que treballen en els centres sanitaris és 
responsabilitat de l’entitat proveïdora, i estan regulades 
pels convenis i estatuts dels treballadors.

En tot cas, però, tots els serveis que s’oferien a través 
dels programes citats continuen formant part de la carte-
ra de serveis oferta pel CatSalut, havent variat només la 
forma contractual de la seva prestació. Durant l’any 2011 
no es va disminuir l’activitat contractada.

La mesura de la qualitat del sistema sanitari no es basa 
exclusivament en la dotació de personal de què disposa 
cada centre proveïdor, sinó en l’adequació i la pertinen-
ça de les intervencions sanitàries en la recuperació de la 
salut dels pacients.

Barcelona, 19 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a cobrir la plaça de 
metge amortitzada de Prat de Comte (Terra 
Alta) i no la de Paüls (Baix Ebre)
Tram. 314-14800/09

Resposta del Govern
Reg. 41530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14800/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a cobrir la plaça de metge amortitzada de 
Prat de Comte (Terra Alta) i no la de Paüls (Baix Ebre)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

D’una banda, Paüls, com a població de la comarca del 
Baix Ebre, està integrat en l’Equip d’Atenció Primària 
(EAP) Tortosa Oest, conformat també per les poblacions 
de Benifallet, Xerta, Aldover, Roquetes, Jesús, Alfara de 
Carles i Mas de Barberans.

D’altra banda, Prat de Comte, com a població de la co-
marca de la Terra Alta, està integrat en l’EAP de Terra 
Alta.

El model d’ordenació sanitària de Catalunya determina 
que els professionals adscrits a cada Equip no tinguin la 

consideració de professionals locals, ni el de Paüls ni el 
de Prat de Comte, sinó la de territorials.

En aquest sentit, la domiciliació d’un professional en una 
localitat determinada no significa que la seva prestació 
sanitària ho sigui exclusivament en aquella. Al contrari, 
les necessitats assistencials de l’equip determinaran els 
centres del seu àmbit d’influència on havia de desenvolu-
par la seva jornada de treball.

La situació actual ha determinat que es portessin a ter-
me accions en tots els EAP que conformen la Gerència 
Territorial de les Terres de l’Ebre. Fruit de les propostes 
de racionalització dels responsables de gestió i dels ma-
teixos professionals, s’han dut a terme accions que poden 
variar d’un territori a un altre.

Barcelona, 19 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment del Decret 258/2007, 
de normes organitzatives de l’Institut Cata-
là de la Salut, amb relació a la isòcrona en-
tre els centres de salut i els punts d’atenció 
continuada
Tram. 314-14803/09

Resposta del Govern
Reg. 41531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14803/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment del Decret 258/2007, de normes organit-
zatives de l’Institut Català de la Salut, amb relació a la 
isòcrona entre els centres de salut i els punts d’atenció 
continuada

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

En relació a la pregunta formulada, cal dir que no s’in-
compleix la normativa del Decret 258/2007, de normes 
organitzatives de l’Institut Català de la Salut (ICS), atès 
que les amortitzacions efectuades respecten el criteri 
d’estar dins dels 30 minuts establerts amb els mitjans de 
transport habituals.

Barcelona, 19 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de la disminució 
de la recaptació a causa de la deslocalitza-
ció fiscal
Tram. 314-14840/09

Resposta del Govern
Reg. 41412 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14840/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de la disminució de la recaptació a causa 
de la deslocalització fiscal

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

Les principals motivacions que van justificar l’aprova-
ció de la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la 
Llei 19/2010 de regulació de l’impost sobre successions 
i donacions, van ser exposades en el seu moment en la 
presentació del projecte de llei.

Entre aquestes, a més del compliment del compromís 
electoral, del compromís adquirit en el debat d’investi-
dura i de circumscriure la mesura en el marc de l’ob-
jectiu de moderació fiscal previst en el Pla de Govern 
2011-2014 aprovat el 3 de maig, la principal motivació 
va ser d’ordre político-jurídic, consistent en la remoció 
d’una situació de facto de discriminació fiscal dels ciu-
tadans de Catalunya respecte a altres territoris de l’estat, 
en relació a aquest tribut, i per tant, tractar d’evitar una 
eventual deslocalització fiscal que aquesta situació de 
greuge podia comportar.

Per aquest motiu, les estimacions econòmiques de dis-
minució de recaptació que es van efectuar en el seu mo-
ment es van centrar en l’avaluació de l’impacte que supo-
sava la nova reforma proposada consistent, en síntesi, en 
la creació d’una bonificació del 99% de la quota per als 
grups de parentiu I i II, i en l’avançament a l’1.1.2011 de 
les reduccions previstes per a la tercera fase d’entrada en 
vigor gradual.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions de cirurgia 
ocular que s’han reprogramat a la Clínica 
Terres de l’Ebre, de Tortosa (Baix Ebre), de 
l’1 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-15024/09

Resposta del Govern
Reg. 41836 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15024/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions de cirurgia ocular que s’han re-
programat a la Clínica Terres de l’Ebre, de Tortosa (Baix 
Ebre), de l’1 de gener de 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

A partir de l’1 de gener de 2011, no s’ha fet cap repro-
gramació d’intervencions de cirurgia ocular a la Clínica 
Terres de l’Ebre.

Barcelona, 20 de gener de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la re-
transmissió de la cavalcada de reis del 2012
Tram. 312-00048/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).
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Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre els ins-
truments i les garanties de la Corporació per 
a defensar els seus professionals en cas de 
denúncies i contenciosos
Tram. 312-00049/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el tan-
cament econòmic provisional corresponent 
a l’exercici 2011
Tram. 312-00050/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les pers-
pectives de contractació de publicitat per al 
2012, concretament mitjançant Internet
Tram. 312-00051/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la situa-
ció dels drets d’emissió del futbol de la Lliga 
i de la Lliga de Campions a Televisió de Ca-
talunya
Tram. 312-00052/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al director general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les 
repercussions de les retallades pressupos-
tàries en els pressupostos de la Corporació
Tram. 312-00053/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre les con-
seqüències que l’aprovació del projecte de 
llei òmnibus de l’audiovisual pot tenir sobre 
el pluralisme i la funció de servei públic de 
la Corporació
Tram. 312-00054/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el re-
sultat final del tancament pressupostari del 
2011 de la Corporació
Tram. 312-00055/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre la situ-
ació del procés de fusió de les empreses 
AMD i Interactiva de la Corporació
Tram. 312-00056/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).
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Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre el re-
sultat final dels ingressos per publicitat del 
2011
Tram. 312-00057/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al director general de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre l’evolu-
ció de les audiències de les emissores de 
Catalunya Ràdio
Tram. 312-00058/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el re-
sultat econòmic de les empreses de la Cor-
poració després del tancament de l’exercici 
corresponent al 2011
Tram. 313-00007/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució de les audiències dels canals de 
Televisió de Catalunya el 2011
Tram. 313-00008/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el resultat de la participació i la recap-
tació de La Marató del 2011
Tram. 322-00029/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la incidència de la crisi sobre la 
Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió 
Autonòmics amb relació a la publicitat i la 
compra de drets de productes audiovisuals
Tram. 322-00030/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’emissió del documental Monarquia 
o república
Tram. 322-00031/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre les conseqüències del requeriment 
notarial que Josep Antoni Duran i Lleida ha 
enviat al director del programa Àgora
Tram. 323-00029/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).
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Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre la sèrie Skins
Tram. 323-00030/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre el reportatge Fora de joc emès pel canal 
Esport 3 el 29 de desembre de 2011
Tram. 323-00031/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió 
sobre el posicionament dels canals Super3 i 
3XL amb relació a l’oferta d’altres canals pú-
blics i privats del sector infantil i juvenil
Tram. 323-00032/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre l’evolució de les audiències
Tram. 323-00033/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre els criteris informatius de l’accident del 
creuer Costa Concordia
Tram. 323-00034/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).

Pregunta a la directora de Televisió de Cata-
lunya a respondre oralment en comissió so-
bre l’emissió del discurs institucional de cap 
d’any del president de la Generalitat per una 
televisió privada
Tram. 323-00035/09

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tingu-
da el 27.01.2012 (DSPC-C 225).
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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 l’obertura del centre peni-
tenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-01120/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34935 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

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

– Quina és la previsió d’obertura del Centre Penitenciari 
Mas d’Enric, al terme municipal del Catllar (Tarrago-
nès)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Salvador Milà Solsona
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació de personal de vi-
gilància per al centre penitenciari Mas d’En-
ric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-01121/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34936 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Hortènsia Grau Juan, diputada, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 

presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la dotació de Personal de Vigilància prevista 
per al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al terme munici-
pal del Catllar (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Salvador Milà Solsona
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la dotació de personal 
de tractament per al centre penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-01122/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34937 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

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

– Quina és la dotació de Personal de Tractament prevista 
per al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al terme munici-
pal del Catllar (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Salvador Milà Solsona
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment de l’accés en 
transport públic al centre penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-01123/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34938 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Hortènsia Grau Juan, diputada, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té previst el Govern garantir l’accés en transport pú-
blic al Centre Penitenciari Mas d’Enric, al terme munici-
pal del Catllar (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Salvador Milà Solsona
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment de l’accés en 
transport públic a la plantilla del centre peni-
tenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-01124/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34939 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

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

– Té previst el Govern garantir l’accés en transport espe-
cífic per a la plantilla al Centre Penitenciari Mas d’Enric, 
al terme municipal del Catllar (Tarragonès)?

Hortènsia Grau Juan Salvador Milà Solsona
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte del Fòrum de la 
Justícia de Tarragona
Tram. 311-01125/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34940 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

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

– En quin estat es troba el projecte del Fòrum de la Jus-
tícia de Tarragona?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Salvador Milà Solsona
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions dutes a terme 
amb relació al projecte del Fòrum de la Jus-
tícia de Tarragona
Tram. 311-01126/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34941 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

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

– Quines actuacions porta a terme el Govern en relació 
al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Salvador Milà Solsona
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions dutes a terme 
amb relació al projecte del Fòrum de la Jus-
tícia de Tarragona que han estat anul·lades 
del gener de 2011 ençà
Tram. 311-01127/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34942 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions relatives al projecte del Fòrum de la 
Justícia han estat anul·lades pel Govern d’ençà de l’1 de 
gener de 2011?

Hortènsia Grau Juan Salvador Milà Solsona
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions dutes a terme 
amb relació al projecte del Fòrum de la Jus-
tícia de Tarragona que han estat ajornades 
del gener de 2011 ençà
Tram. 311-01128/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 34943 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines actuacions relatives al projecte del Fòrum de la 
Justícia han estat ajornades pel Govern d’ençà de l’1 de 
gener de 2011?

Palau del Parlament, 7 de desembre de 2011

Hortènsia Grau Juan Salvador Milà Solsona
Diputada GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació del sector peni-
tenciari
Tram. 311-01364/09

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 40253 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comisión de Justicia

Carmen de Rivera Pla, portavoz adjunta del Subgrupo 
Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo estable-
cido en el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Govern para que le sea 
respuesta oralmente en comisión.

Los hechos acaecidos en el centro penitenciario Lledo-
ners Brians 2 los pasados 30 y 31 de diciembre vuelven a 
sacar a colación la precariedad de los servicios peniten-
ciarios en Catalunya y la desidia con la que el actual Go-
vern está tratando este delicado y espinoso asunto. Tra-
bajadores de este centro se han puesto en contacto con el 
Parlament para dar a conocer, una vez más, el descrédito 
con que se trata a este sector y el estigma de «insolida-
rios y privilegiados» que injustamente recae sobre este 
colectivo. Varios funcionarios de Brians 2 fueron agredi-
dos, golpeados y atacados, y sólo la gran profesionalidad 
de los guardias allí presentes evitó males mayores. Estos 
hechos ponen en evidencia que los profesionales del sec-
tor penitenciario catalán necesitan apoyo y atención, y 
que el Govern no puede permitirse seguir con sus recor-
tes en prisiones.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

1. ¿Cuál es la postura de su Departamento sobre la actual 
situación del sector penitenciario?

2. ¿Plantean ustedes seguir con los recortes previstos?

3. ¿Cuáles son las medidas previstas para proteger la se-
guridad y la integridad de los funcionarios de prisiones?

Palau del Parlament, 5 de enero de 2012

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta del SP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el tancament del Servei 
d’Informació i Orientació a les Víctimes del 
Terrorisme
Tram. 311-01504/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41127 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Per quins motius ha tancat el Govern el Servei d’Infor-
mació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Salvador Milà Solsona Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estalvi assolit amb el tan-
cament del Servei d’Informació i Orientació 
a les Víctimes del Terrorisme
Tram. 311-01505/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41128 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quin estalvi de recursos econòmics suposa pel Govern 
el tancament de del Servei d’Informació i Orientació a 
les Víctimes del Terrorisme?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Salvador Milà Solsona Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració de la situa-
ció política en la decisió de tancar el Servei 
d’Informació i Orientació a les Víctimes del 
Terrorisme
Tram. 311-01506/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41129 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

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

– Ha tingut present el Govern la situació política actu-
al, en especial al País Basc, que requereix de diverses 
mesures entre les que destaca el suport a les víctimes 
d’atemptats terroristes, en el moment de decidir el tanca-
ment del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes 
del Terrorisme?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Salvador Milà Solsona Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’atenció a les Víctimes del 
Terrorisme després del tancament del Ser-
vei d’Informació i Orientació a les Víctimes 
del Terrorisme
Tram. 311-01507/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41130 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quines alternatives d’atenció ofereix el Govern a les 
víctimes catalanes del terrorisme, després de decidir el 
tancament del Servei d’Informació i Orientació a les 
Víctimes del Terrorisme?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Salvador Milà Solsona Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració que les 
Víctimes del Terrorisme no necessiten una 
atenció especialitzada i específica a partir 
del 2012
Tram. 311-01508/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41131 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 26.01.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

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

– Per quins motius el Govern considera que a partir de 
l’any 2012 les víctimes catalanes del terrorisme ja no ne-
cessiten una atenció especialitzada i especifica, diferent 
de la resta de víctimes de delictes?

Palau del Parlament, 19 de gener de 2012

Salvador Milà Solsona Jaume Bosch Mestres
Diputat GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació anual de l’impost espe-
cial sobre les vendes minoristes de determi-
nats hidrocarburs del 2004 ençà
Tram. 314-16486/09

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 41398 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, representante adjunto del Subgrupo 
Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido 
en los artículos 141 i 144 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contes-
tada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario: 

– ¿Cuál ha sido la recaudación anual desde la aprobación 
en 2004 del impuesto sobre ventas detallistas de deter-
minados hidrocarburos con bonificaciones para determi-
nados colectivos, el llamado ‘céntimo sanitario’?

– ¿A qué Departamentos y partidas presupuestarias se ha 
destinado el importe recaudado?

– ¿Cuál es la recaudación prevista por el Govern de la 
Generalitat por la aplicación de dicho impuesto 2012?

– ¿A qué Departamentos y partidas presupuestarias se 
va a destinar el importe recaudado durante el ejercicio 
2012?

Palau del Parlament, 18 de enero de 2012 

Jordi Cañas Pérez
Representante adjunto del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el xoc d’un tren de rodalia i un Talgo 
entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de 
Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
Tram. 314-16487/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41427 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

El passat 19 de gener és va produir el segon accident de 
tren, en menys d’un any, entre les estacions del Clot i Arc 
del Triomf (Barcelona)

– Per quines causes és va produir el xoc de trens entre les 
estacions del Clot i Arc del Triomf (Barcelona) el passat 
19 de gener de 2012?

– Per quins motius el director de Mobilitat i Transports, 
Ricard Font va qualificar de «punt conflictiu» aquest 
tram de la xarxa de Rodalies de Barcelona?

– Quines mesures emprendrà el Govern per aclarir les 
circumstàncies de l’accident produït en aquest «punt con-
flictiu» de la xarxa de rodalies de Barcelona?

– Quines mesures va prendre el Govern de la Generalitat 
arrel de l’accident de trens produït el 28 d’abril de 2011 
en el mateix punt de la xarxa de rodalies de Barcelona?

– Quina freqüències de pas es hi ha diàriament en aquest 
punt de la xarxa de rodalies? Està preparat aquest punt 
de la xarxa per absorbir les freqüències de pas actuals?

– Quines inversions en sistemes de senyalització, emer-
gències i catenàries s’han produït en aquest punt de la 
xarxa de rodalies? Conté aquest punt de la xarxa els siste-
mes de senyalització, emergències i catenàries adequats?

– Quines gestions ha fet el Govern de la Generalitat per 
millorar els accessos a la capital catalana a traves dels 
túnels gestionats per ADIF i que segons Director de Mo-
bilitat i Transports, Ricard Font no incorporen la senya-
lització adequada? Aquests temes han estat tractats a la 
Comissió mixta Generalitat-Estat?

– Quines gestions fa el Govern de la Generalitat amb 
Renfe i ADIF per garantir el compliment del Pla de ro-
dalies de Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a implemen-
tar, en fase de proves, un programa en línia 
d’atenció a les víctimes de la violència mas-
clista el 2012
Tram. 314-16489/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el calendari previst (concretat comissaria a co-
missaria) pel Departament Interior per implantar en fase 
de proves un programa en línia d’atenció a les víctimes 
de la violència masclista durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la confirmació que no es convocaran 
places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16490/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41495 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Confirma el Govern que el Departament d’Interior no 
preveu convocar noves places de bombers els anys 2012 
i 2013?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències per al servei d’ex-
tinció d’incendis i salvaments del fet de no 
convocar places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16491/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41496 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines conseqüències preveu el Govern que pot tenir 
per a la correcte prestació del Servei d’Extinció d’Incen-
dis i Salvaments la decisió del Departament d’Interior 
de no convocar noves places de bombers durant els anys 
2012 i 2013?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coherència de les conclusions de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fo-
restal d’Horta de Sant Joan amb el fet de no 
convocar places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16492/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41497 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Considera el Govern que la decisió del Departament 
d’Interior de no convocar noves places de bombers pels 

anys 2012 i 2013 és coherent amb les conclusions de la 
Comissió parlamentària d’investigació sobre l’incendi 
d’Horta de Sant Joan?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions amb els sindicats de 
bombers prèvies a la decisió de no convo-
car places de bombers el 2012 i el 2013
Tram. 314-16493/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41498 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines negociacions ha mantingut el Departament 
d’Interior amb els sindicats de bombers abans de deci-
dir que no convocarà noves places de bombers durant els 
anys 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur del Consorci del Parc Agrari 
del Baix Llobregat
Tram. 314-16494/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41501 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina és la política que preveu aplicar el Govern en 
relació al futur del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al 2012 
per a potenciar la funció del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat
Tram. 314-16495/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines actuacions té previstes el Govern per potenciar 
el paper del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import a liquidar en concepte de 
contractes de serveis, subvencions i ajuts 
atorgats a entitats socials sense ànim de lu-
cre per a projectes executats a Barcelona el 
2010 i 2011
Tram. 314-16496/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 41514 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Atesos els contractes de serveis, subvencions i ajudes 
atorgades per la Generalitat a entitats socials sense ànim 
de lucre referents a projectes executats a la ciutat de Bar-
celona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quina és la quantitat econòmica que s’havia de liquidar 
per aquest concepte respecte l’exercici econòmic 2010 i 
2011? Es demana desglossament per concepte i per any.

2. D’aquesta quantitat, quina és la quantitat econòmica 
que no s’ha fet efectiva a data d’avui respecte l’exercici 
econòmic 2010 i 2011? Desglossar per concepte i per any.

Palau del Parlament, 24 de gener del 2012

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca d’un mapa d’emissions ra-
dioelèctriques a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-16497/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– El Govern de la Generalitat és conscient que el muni-
cipi de Viladecans no disposa d’un Mapa d’Emissions 
Radioelèctriques? Què pensa fer al respecte?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació a la instal-
lació a Viladecans (Baix Llobregat) d’una an-
tena que no compleix el Decret 148/2001, 
d’ordenació ambiental de les instal·lacions 
de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació
Tram. 314-16498/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41569 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern de la Generalitat és conscient que al muni-
cipi de Viladecans s’acaba d’instal·lar una antena que no 
acompleix el decret llei 148/2001, de 29 de maig, d’orde-
nació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i 
altres instal·lacions de radiocomunicació? Què pensa fer 
al respecte?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes per a fer complir el 
Decret 148/2001, d’ordenació ambiental de 
les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació
Tram. 314-16499/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41570 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– De quins mecanismes disposa el Govern de la Gene-
ralitat per fer acomplir el decret llei 148/2001, de 29 de 
maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de tele-
fonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els compromisos de l’Estat amb 
la Generalitat amb relació a la participació 
de les institucions catalanes en la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-16500/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41627 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins compromisos tenia el Govern de l’Estat amb la 
Generalitat respecte la participació de les institucions 
catalanes en la gestió de l’aeroport del Prat? Considera el 
Govern de la Generalitat trencats aquests compromisos? 
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Quines accions pensa endegar el Govern de la Generali-
tat per exigir el compliment dels compromisos?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords de la Generalitat amb el 
Partit Popular a canvi del suport a les mesu-
res d’austeritat aprovades al Congrés dels 
Diputats l’11 de gener de 2012
Tram. 314-16501/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41628 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins acords tenia el Govern de la Generalitat amb el 
Govern del Partit Popular a canvi del suport a les mesu-
res d’austeritat aprovades per aquest Govern al Congrés 
dels Diputats el dia 11 de gener de 2012?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos en matèria d’infra-
estructures obtinguts a canvi del suport de 
Convergència i Unió a les mesures d’auste-
ritat aprovades al Congrés dels Diputats l’11 
de gener de 2012
Tram. 314-16502/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41629 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Va aprofitar el Govern de la Generalitat el suport del 
grup parlamentari de CiU al Congrés dels Diputats a les 
mesures d’austeritat aprovades per aquest Govern al Con-
grés dels Diputats el dia 11 de gener de 2012 per obtenir 
algun compromís en matèria d’infraestructures? Quins? 
Quina valoració en fa del compliment d’aquests compro-
misos?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte de la gestió aeroportuària 
d’AENA sobre l’economia catalana
Tram. 314-16503/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41630 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat respecte 
el sistema de gestió aeroportuària centralitzat d’AENA i 
el seu efecte sobre l’economia catalana?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute d’AENA
Tram. 314-16504/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41631 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin coneixement té el Govern de la Generalitat res-
pecte el deute que acumula AENA que, segons informa-
cions periodístiques, ronda els 12.000 milions d’euros? 
Quin pes tenen els aeroports del Prat i de Barajas en 
aquest deute? Quin pes tenen respecte aquest deute ca-
dascun dels aeroports de l’Estat?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pes dels aeroports catalans en la 
generació del dèficit d’AENA
Tram. 314-16505/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41632 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-

ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin coneixement té el Govern de la Generalitat res-
pecte el pes que tenen els aeroports del Prat i de Bara-
jas en la generació del dèficit d’AENA? Quin pes tenen 
respecte aquest dèficit cadascun dels aeroports catalans?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estimació de la quota de trànsit aeri 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb una 
gestió individualitzada
Tram. 314-16506/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41633 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina estimació i valoració fa el Govern de la Gene-
ralitat respecte la quota de trànsit aeri de passatgers que 
tindria l’Aeroport de Barcelona si la gestió fos individu-
alitzada? Quina part d’aquesta quota creu que reverteix 
sobre Barajas amb l’actual model de gestió centralitzat?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les dificultats de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat per a esdevenir un aeroport de connexió
Tram. 314-16507/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41634 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, 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 parlamen-
tari: 

– Quines dificultats estima el Govern de la Generalitat 
que té l’Aeroport de Barcelona - El Prat amb l’actual mo-
del de gestió aeroportuària per esdevenir un hub?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incidència de la gestió individualit-
zada de l’aeroport de Barcelona - el Prat so-
bre l’economia catalana
Tram. 314-16508/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41635 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, 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 parlamen-
tari: 

– Quina incidència sobre l’economia catalana i sobre el 
nombre de llocs de treball tindria segons el Govern de la 
Generalitat una gestió individualitzada del l’aeroport de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis bilaterals de l’Estat que 
obliguen els vols internacionals a operar 
únicament a l’aeroport de Madrid-Barajas
Tram. 314-16509/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41636 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin coneixement té el Govern de la Generalitat so-
bre els convenis bilaterals de l’Estat que impedeixen 
que vols provinents de diferents països no puguin ope-
rar amb cap altre aeroport que no sigui Madrid-Barajas, 
amb el prejudici que això comporta per a l’aeroport de 
Barcelona? Quins perjudicis suposen per a Catalunya 
aquests convenis? Quines gestions ha fet el Govern de la 
Generalitat per corregir la situació i introduir l’aeroport 
del Prat dins d’aquests convenis bilaterals?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la imatge que projecta l’Estat espa-
nyol desconvocant el concurs internacional 
per a la gestió privada dels aeroports
Tram. 314-16510/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41637 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina imatge internacional creu, el Govern de la Ge-
neralitat, que es projecta de l’Estat espanyol quan es fa 
un concurs internacional per la gestió privada dels aero-
ports i aquest es desconvoca 8 dies abans de ser resolt? 
Quin perjudici genera a les empreses concursants?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per al traspàs dels aero-
ports de Barcelona - el Prat, Reus, Girona - 
Costa Brava i Sabadell
Tram. 314-16511/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41638 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines gestions ha fet el Govern de la Generalitat per 
obtenir el traspàs dels aeroports del Prat, Reus, Girona i 
Sabadell? En quantes comissions bilaterals Generalitat 
Estat ha constat aquest punt en l’ordre del dia? Quins re-
sultats s’han obtingut?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intenció de l’Estat d’aturar el procés 
de gestió individualitzada dels aeroports
Tram. 314-16512/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41639 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin coneixement té el Govern de la Generalitat de 
les intencions del Govern de l’Estat d’aturar el procés de 
gestió individualitzada dels aeroports de l’Estat? Quin 
va ser el contingut de les converses prèvies entre la mi-
nistra de Fomento Ana Pastor i el conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat Lluís Recoder? I entre la ministra de 
Fomento Ana Pastor i el Grup parlamentari de CiU al 
Congrés dels Diputats?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afirmació del conseller de Territori 
i Sostenibilitat amb relació a la decisió del 
Govern de l’Estat d’aturar el procés de ges-
tió individualitzada de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
Tram. 314-16513/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41640 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– En que es basa l’honorable conseller de Territori i Sos-
tenibilitat Lluís Recoder per afirmar que la decisió del 
Govern de l’Estat d’aturar el procés de gestió individu-
alitzada de l’aeroport del Prat és un pas endarrere que 
servirà per agafar impuls?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de la Generalitat en el 
nou pla estratègic d’AENA
Tram. 314-16514/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41641 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines gestions pensa fer el Govern de la Generali-
tat respecte el Pla Estratègic que segons la ministra de 
Fomento pensa endegar AENA? Quin coneixement en 
té? Quina participació hi preveu tenir la Generalitat en 
l’àmbit de la gestió aeroportuària en general, i pel que 
fa a la planificació estratègica i l’assignació d’slots, en 
particular?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’encaix entre el sector privat i el pú-
blic per a la gestió dels aeroports
Tram. 314-16515/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41642 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, 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 parlamen-
tari: 

– Quin és l’encaix que entre sector privat i públic que el 
Govern de la Generalitat considera òptim per gestionar 
els aeroports de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de patrulles de pagesos a 
Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16516/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41703 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

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

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius que han impulsat els page-
sos d’Alcarràs (Segrià) a crear patrulles
Tram. 314-16517/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41704 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

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

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació publicada a El Periódico 
segons la qual els Mossos d’Esquadra van 
demanar a l’alcalde d’Alcarràs (Segrià) que 
els pagesos deixessin de patrullar a la nit
Tram. 314-16518/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41705 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Confirma el Govern, la informació publicada al dia-
ri El Periódico del dia 20 gener de 2012 relativa a que 

els Mossos varen demanar a l’alcalde d’Alcarràs (Segrià) 
que els pagesos deixessin d’efectuar patrulles nocturnes?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació publicada a El Mundo 
segons la qual el delegat del Govern a Llei-
da va permetre patrulles nocturnes a Alcar-
ràs (Segrià)
Tram. 314-16519/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41706 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

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

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades pel Departa-
ment d’Interior per a posar fi als robatoris 
als camps d’Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16520/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41707 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

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

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es-
quadra i de vehicles destinats al servei de 
seguretat a Alcarràs (Segrià)
Tram. 314-16521/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41708 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– De quants mossos i de quines dotacions de vehicles 
disposa el cos de Mossos d’Esquadra per prestar el ser-

vei de seguretat al municipi d’Alcarràs (Segrià), tant de 
dia com de nit?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies per delictes o faltes 
comesos a Alcarràs (Segrià) rebudes pels 
Mossos d’Esquadra del novembre de 2011 
al gener de 2012
Tram. 314-16522/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41709 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

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

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes, diputat GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els metres cúbics d’aigua que es van 
perdre pel trencament de la canonada que 
connecta la planta potabilitzadora de Car-
dedeu (Vallès Oriental) amb la planta distri-
buïdora de la Trinitat, a Barcelona, durant 
els treballs de voladura a la pedrera de San-
ta Quitèria, a Vilanova del Vallès, el 20 de 
gener de 2012
Tram. 314-16523/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– El divendres 20 de gener de 2012, els treballs de vo-
ladures a la pedrera de Santa Quitèria de Vilanova del 
Vallès, va provocar el trencament d’una de les principals 
artèries d’aigua de Aigües Ter Llobregat que connecta la 
planta potabilitzadora de Cardedeu amb la planta distri-
buïdora de la Trinitat de Barcelona, quants metres cúbics 
d’aigua es van malmetre?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el perímetre de seguretat de sal-
vaguarda de la canonada que connecta la 
planta potabilitzadora de Cardedeu (Vallès 
Oriental) amb la planta distribuïdora de la 
Trinitat, a Barcelona, establert en les con-
dicions d’autorització de voladures a la pe-
drera de Santa Quitèria, a Vilanova del Va-
llès (Vallès Oriental)
Tram. 314-16524/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41789 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-

gunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– El divendres 20 de gener de 2012, els treballs de vo-
ladures a la pedrera de Santa Quitèria de Vilanova del 
Vallès, va provocar el trencament d’una de les principals 
artèries d’aigua de Aigües Ter Llobregat que connecta 
la planta potabilitzadora de Cardedeu amb la planta dis-
tribuïdora de la Trinitat de Barcelona, en les condicions 
d’autorització de la pedrera constava algun perímetre de 
seguretat de salvaguarda de la canonada?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de l’Agència Catalana de 
l’Aigua perquè no es torni a repetir un acci-
dent com el del trencament de la canona-
da que connecta la planta potabilitzadora 
de Cardedeu (Vallès Oriental) amb la plan-
ta distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona, el 
20 de gener de 2012
Tram. 314-16525/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41790 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– El divendres 20 de gener de 2012, els treballs de vo-
ladures a la pedrera de Santa Quitèria de Vilanova del 
Vallès, va provocar el trencament d’una de les principals 
artèries d’aigua de Aigües Ter Llobregat que connecta 
la planta potabilitzadora de Cardedeu amb la planta dis-
tribuïdora de la Trinitat de Barcelona, quines mesures 
adoptarà l’Agencia Catalana de l’aigua perquè no es tor-
nin a repetir un episodi semblant?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2012 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aturades de la central nuclear 
d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 2011
Tram. 314-16526/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41798 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina opinió té el Govern sobre les aturades de la nu-
clear d’Ascó el passat estiu?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de les aturades de la cen-
tral nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 
2011
Tram. 314-16527/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41799 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Sap el Govern les causes de les aturades de la nuclear 
d’Ascó el passat estiu?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de la temperatura de l’aigua 
com a causa de les aturades de la central nu-
clear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 2011
Tram. 314-16528/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41800 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Les aturades de la nuclear d’Ascó el passat estiu van ser 
degudes a l’increment de la temperatura de l’aigua?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les algues com a causa de les atu-
rades de la central nuclear d’Ascó (Ribera 
d’Ebre) l’estiu del 2011
Tram. 314-16529/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41801 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Les aturades de la nuclear d’Ascó el passat estiu van 
ser degudes a les algues que impedien la circulació de 
l’aigua destinada a refrigeració?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC



7 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 243

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endarreriment de les operacions de 
recàrrega del segon reactor de la central 
nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16530/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41802 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per què les operacions de recàrrega del reactor 2 de la 
central nuclear d’Ascó el passat mes de novembre es van 
endarrerir 21 dies més del que estava previst?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la nova desconnexió de la xarxa de la cen-
tral nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) el 18 de ge-
ner de 2012
Tram. 314-16531/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41803 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per què un cop connectada a la xarxa de nou el 13 de 
gener la nuclear d’Ascó, després d’una recàrrega prolon-
gada de 21 dies més del previst, es va tornar a descon-
nectar el dia 18 de gener?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe del Consell de Seguretat Nu-
clear sobre les condicions d’operació de la 
central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16532/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41804 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina opinió té el Govern de l’informe del Consell de 
Seguretat Nuclear (CSN) que, ignorant totes les precau-
cions establertes per la catàstrofe de Fukushima, esta-
bleix 9 límits o condicions d’operació d’Ascó, però que 
deixen als propietaris de la central un marge superior a 
un any per aplicar-les?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instruccions tècniques comple-
mentàries per a aplicar en el funcionament 
de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16533/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41805 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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: 

– Ara que la nuclear d’Ascó torna a tenir permís per fun-
cionar, s’han comunicat les 17 instruccions tècniques 
complementaries a aplicar? Quin és el termini per por-
tar-les a terme?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contingut de la modificació del De-
cret 169/2010, sobre estructura i organitza-
ció de l’oficina judicial a Catalunya
Tram. 314-16534/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41806 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el contingut de la modificació de l’articulat i 
l’annex del Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre 
l’estructura i l’organització de l’oficina judicial a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació de la modificació del De-
cret 169/2010, sobre estructura i organitza-
ció de l’oficina judicial a Catalunya
Tram. 314-16535/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41807 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quan es preveu l’aprovació de la modificació del De-
cret 169/2010, de 16 de novembre, sobre l’estructura i 
l’organització de l’oficina judicial a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les circulars i instruccions organitza-
tives a què fa referència l’article 9.2 del De-
cret 169/02010, sobre estructura i organitza-
ció de l’oficina judicial a Catalunya
Tram. 314-16536/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41808 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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 circulars i instruccions de caràcter organitzatiu 
a què es refereix l’article 9.2 del Decret 169/2010, sobre 
estructura i organització de l’oficina judicial a Catalu-
nya, ha aprovat el Departament de Justícia?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’expropiació de la Casa Puig i Cada-
falch proposada per l’ajuntament d’Argen-
tona (Maresme)
Tram. 314-16537/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41838 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Donada la situació de la Casa Puig i Cadafalch d’Arg-
entona (Maresme), té intenció el Departament de Cultu-
ra de contribuir en l’expropiació que proposa l’Ajunta-
ment per a garantir-ne la conservació?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rehabilitació de la Casa Puig i Ca-
dafalch proposada per l’ajuntament d’Arg-
entona (Maresme)
Tram. 314-16538/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41839 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donada la situació de la Casa Puig i Cadafalch d’Arg-
entona (Maresme), té intenció el Departament de Cultu-
ra de contribuir en la rehabilitació que proposa l’Ajunta-
ment per a garantir-ne la conservació?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la desviació pressupostària de cada 
una de les universitats públiques el 2011
Tram. 314-16539/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41858 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat la desviació pressupostària de cada Uni-
versitat pública de Catalunya durant el 2011?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dèficit i el deute històric, per con-
ceptes, de les universitats públiques i dels 
parcs científics i tecnològics
Tram. 314-16540/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el dèficit i el deute històric de cada Universitat 
pública de Catalunya, per conceptes, inclosos els Parcs 
científics i tecnològics?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les plantilles, per cate-
gories professionals i contractuals, de cada 
una de les universitats públiques els cursos 
2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-16541/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució de les plantilles, detallant les 
diferents categories professionals i contractuals a cada 
Universitat pública de Catalunya, per cadascun dels cur-
sos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les memòries descriptives dels estu-
diants, a cada universitat, dels cursos 2009-
2010, 2010-2011 i 2011-2012
Tram. 314-16542/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

Memòries descriptives detallades dels estudiants a cada 
Universitat catalana, pública i privada, per als cursos 
2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del Departament de Salut 
dels set plans directors i les propostes per a 
aquests plans per al període 2012-2015
Tram. 314-16543/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

Atès que la majoria de plans directors del Departament 
de Salut tenien vigència fins 2010, interessa saber a 
aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina avaluació fa el Departament de Salut de cadas-
cun dels set Plans Directors i quines són les propostes 
per a cadascun d’ells pel període 2012-2015?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors en hemo-
dinàmica diagnòstica i intervencionista del 
2003 al 2011
Tram. 314-16544/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41863 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’evolució dels indicadors en hemodinà-
mica diagnòstica i intervencionista, desglossat per cen-
tres, per cadascun dels anys del període 2003-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les quanties dels ajuts atorgats a les 
entitats, associacions i federacions del sec-
tor de la salut del 2003 al 2011 i la previsió 
per al 2012
Tram. 314-16545/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41864 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les quanties de les subvencions atorgades 
pel Govern a cada una de les entitats, associacions i fe-
deracions de pacients, familiars, voluntariat i en general 
del sector de la salut, per cadascun dels anys del període 
2003-2011, i les previsions pel 2012?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis signats amb les entitats, 
associacions i federacions del sector de la 
salut del 2003 al 2011 i la previsió per al 2012
Tram. 314-16546/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41865 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

La relació de convenis signats per part del Govern amb 
cada una de les entitats, associacions i federacions de pa-
cients, familiars, voluntariat i en general del sector de la 
salut, per cadascun dels anys del període 2003-2011, i les 
previsions pel 2012.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avalua-
ció del Departament de Salut del Programa 
de detecció precoç del càncer de mama del 
2009 al 2011 i les previsions fins al 2015
Tram. 314-16547/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41866 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut sobre el Programa de detecció 
precoç del càncer de mama per a cadascun dels anys 

2009-2011 i les previsions que en fa el Departament de 
Salut amb l’horitzó de 2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació 
del Departament de Salut del Programa de 
detecció precoç del càncer de coll d’úter del 
2009 al 2011 i les previsions fins al 2015
Tram. 314-16548/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut sobre el Programa de detecció 
precoç del càncer de coll d’úter per a cadascun dels anys 
2009-2011 i les previsions que en fa el Departament de 
Salut amb l’horitzó de 2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació 
del Departament de Salut del Programa de 
detecció precoç del càncer colorectal del 
2009 al 2011 i les previsions fins al 2015
Tram. 314-16549/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut sobre el Programa de detecció 
precoç del càncer colorectal per a cadascun dels anys 
2009-2011 i les previsions que en fa el Departament de 
Salut amb l’horitzó de 2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avalua-
ció del Departament de Salut del programa 
«Salut i escola» des de l’inici fins al 2011 i la 
previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16550/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41869 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut sobre el programa «Salut i Esco-
la», des del seu inici fins 2011 i les previsions del Depar-
tament per període 2012-2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació 
del Departament de Salut del Pla integral 
per a la promoció de la salut mitjançant l’ac-
tivitat física i l’alimentació saludable des de 
l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 
2012-2015
Tram. 314-16551/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut sobre el Pla integral per a la pro-
moció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimen-
tació saludable (PAAS), des del seu inici fins 2011 i les 
previsions del Departament per període 2012-2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació 
del Departament de Salut del programa «Ac-
tivitat, física, esport i salut» des de l’inici fins 
al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16552/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41871 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut sobre el programa «Activitat fí-
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sica, esport i Salut» (PAFES) des del seu inici fins 2011 
i les previsions del Departament per període 2012-2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avalua-
ció del Departament de Salut del programa 
«Salut als barris» des de l’inici fins al 2011 i 
la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16553/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41872 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut sobre el programa «Salut als Bar-
ris» des del seu inici fins 2011 i les previsions del Depar-
tament per període 2012-2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació 
del Departament de Salut del Protocol per 
a l’assistència natural al part normal des de 
l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 
2012-2015
Tram. 314-16554/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41873 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut del Protocol per a l’assistència 
natural al part normal des del seu inici fins 2011, així 
com les previsions del Departament de Salut pel període 
2012-2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avalua-
ció del Departament de Salut del Programa 
d’atenció a la salut sexual i reproductiva del 
2010 ençà i la previsió per al període 2012-
2015
Tram. 314-16555/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41874 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut del Programa d’atenció a la salut 
sexual i reproductiva (PASSIR) pels anys 2010 i 2011, 
així com les previsions del Departament de Salut pel pe-
ríode 2012-2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’anticoncepció d’emer-
gència i de la interrupció voluntària de l’em-
baràs, quirúrgics i farmacològics, del 2006 
al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16556/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41875 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de l’anticoncepció d’emergència i IVES, qui-
rúrgics i farmacològics, per cadascun dels anys del perí-
ode 2006-2011, desglossat per cadascuna de les regions 
sanitàries, els centres públics i privats i pel conjunt de 
Catalunya, així com mesures previstes pel període 2012-
2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avalua-
ció del Departament de Salut del progra-
ma «Pacient expert» de l’Institut Català de 
la Salut des de l’inici fins al 2011 i la previsió 
per al període 2012-2015
Tram. 314-16557/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41876 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut del programa «Pacient expert» de 
l’Institut Català de la Salut, des de la seva creació fins 

2011, així com les mesures previstes pel període 2012-
2015.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació 
del Departament de Salut del Pla d’atenció 
integral de les malalties minoritàries el 2010 
i el 2011
Tram. 314-16558/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41877 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució de cadascun dels indicadors i avaluació del 
Departament de Salut del Pla d’atenció integral de les 
malalties minoritàries per als anys 2010 i 2011.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum de les llistes d’espera de les 
intervencions quirúrgiques, proves diagnòs-
tiques, visites als especialistes i circuits de 
diagnòstics ràpids en data del 31 de desem-
bre de 2011
Tram. 314-16559/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el volum de les llistes espera a 31 de desembre 
de 2011 de les intervencions quirúrgiques, proves diag-
nòstiques, visites especialistes i circuits de diagnòstics 
ràpids, desglossat per regions sanitàries, sectors i pel 
conjunt de Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del Departament de Salut 
dels programes d’infermeria i dels treballs i 
acords amb el Consell de la Professió Infer-
mera de Catalunya el 2011
Tram. 314-16560/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

– Quina avaluació fa el Departament de Salut dels dife-
rents programes d’infermeria i treballs i acords amb el 
Consell de la Professió Infermera durant 2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballs fets amb el Consell de la 
Professió Mèdica de Catalunya i els acords 
sobre els quals treballen per al 2012
Tram. 314-16561/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41880 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

Detall dels treballs realitzats amb el Consell de la Pro-
fessió Mèdica i acords sobre els quals treballen pel 2012.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions tingudes entre els go-
verns territorials de salut, les comissions de 
proveïdors, el consell de salut de cada sec-
tor i els consells de direcció i de salut de les 
regions sanitàries
Tram. 314-16562/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41881 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la relació cronològica de les reunions realit-
zades durant el 2011 de cadascun dels Governs territori-
als de Salut, les comissions de proveïdors, el Consell de 
Salut a cada sector i el Consell de Direcció i de Salut de 
les regions sanitàries?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les malalties de declara-
ció obligatòria del 2000 al 2011
Tram. 314-16563/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41882 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

– Quina ha estat l’evolució detallada de les malalties de 
declaració obligatòria durant cadascun dels anys del pe-
ríode 2000-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels calendaris de vacuna-
ció infantil i d’adults del 2000 al 2011
Tram. 314-16564/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41883 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

L’evolució dels resultats dels calendaris vacunals infantil 
i d’adults a Catalunya durant cadascun dels anys del pe-
ríode 2000-2011.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors d’activitat privada en el 
sector públic, la facturació a tercers de ca-
da centre hospitalari de la xarxa pública i el 
percentatge d’activitat privada del 2003 al 
2011
Tram. 314-16566/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41885 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

– Quin són els indicadors d’activitat privada en el sector 
públic, facturació detallada a tercers de cada un dels cen-
tres hospitalaris de la xarxa de responsabilitat pública i 
percentatge d’activitat privada en relació de total per a 
cadascun dels anys del període 2003-2011?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reorganització dels serveis d’hemo-
dinàmica de la xarxa hospitalària d’utilitza-
ció pública
Tram. 314-16567/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 41886 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, 
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.

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

– Pensa el Departament de Salut reorganitzar els serveis 
d’Hemodinàmia de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública de Catalunya?

– A quins hospitals afectarà dita reorganització?
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– Com afectarà el nombre d’hores d’atenció?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats dels informes anuals de 
l’estadística d’establiments sanitaris amb 
règim d’internament el 2010 i el 2011
Tram. 314-16568/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41897 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Atès que el darrer Informe anual amb els resultats de 
l’Estadística d’Establiments Sanitaris amb Règim d’In-
ternat (EESRI) publicat a la pàgina web del Departa-
ment de Salut és el corresponent a l’any 2009, interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els motius pels quals no es troba la informa-
ció disponible corresponent als anys 2010 i 2011?

– Quan pensa publicar el Departament de Salut els Infor-
mes corresponents a 2010 i 2011?

– Quina ha estat l’activitat global i per agrupacions de 
centres hospitalaris de Catalunya durant els anys 2010 
i 2011?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació dels informes anuals «Sa-
lut en xifres» corresponents al 2010 i al 2011
Tram. 314-16569/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41898 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Atès que el darrer Informe anual «Salut en Xifres» pu-
blicat a la pàgina web del Departament de Salut és el 
corresponent a l’any 2009, interessa saber a aquest dipu-
tat i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els motius pels quals no es troba la informa-
ció disponible corresponent als anys 2010 i 2011?

– Quan pensa publicar el Departament de Salut els Infor-
mes corresponents a 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actualització de les dades del mapa 
de recursos sanitaris de la pàgina web del 
Departament de Salut
Tram. 314-16570/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41899 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

Atès que les dades disponibles al mapa de recursos sani-
taris de la pàgina web del Departament de Salut corres-
ponen a gener de 2010, interessa saber a aquest diputat i 
al seu grup parlamentari: 

– Pensa el Departament de Salut actualitzar les dades 
disponibles a la seva pàgina web?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels recursos sanitaris dis-
ponibles en data de l’1 de gener de 2010 i de 
l’1 de gener de 2011
Tram. 314-16571/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41900 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’evolució dels recursos sanitaris disponibles, 
desglossats per comarca, a data 1 de gener de 2010 i 1 de 
gener de 2011?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes tractats en la reunió entre 
el conseller de Benestar Social i Família i la 
ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16572/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41903 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– El passat 23 de gener el conseller de Benestar i Família 
es va reunir amb la ministra de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat. Quins van ser els temes tractats a la reunió?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos i acords assolits en 
la reunió entre el conseller de Benestar So-
cial i Família i la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16573/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41904 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– El passat 23 de gener el conseller de Benestar i Família 
es va reunir amb la ministra de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat. Quins acords i/o compromisos s’han assolit?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió entre el conseller de Benestar 
Social i Família i la ministra de Sanitat, Ser-
veis Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16574/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41905 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– El passat 23 de gener el conseller de Benestar i Família 
es va reunir amb la ministra de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat. Quina valoració fa el conseller de la reunió 
mantinguda?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de l’aplicació de la Llei 
de la dependència amb relació a la reunió 
entre el conseller de Benestar Social i Famí-
lia i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16575/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41906 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– El passat dia de gener el conseller de Benestar i Fa-
mília es va reunir amb la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat. Es va tractar el tema de la Llei de la 
dependència? En cas afirmatiu, quines previsions fa el 
Govern per al 2012 després d’aquesta reunió pel que fa a 
l’aplicació d’aquesta Llei?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords de col·laboració relatius a 
la violència masclista assolits en la reunió 
entre el conseller de Benestar Social i Famí-
lia i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16576/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 41907 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– El passat dia 23 de gener el conseller de Benestar i Fa-
mília es va reunir amb la ministra de Sanitat, Serveis So-
cials i Igualtat. El conseller va fer públic que incorporava 

a l’agenda de la reunió la violència masclista i que li pro-
posaria acords de col·laboració envers aquest tema. Quins 
acords s’han assolit en la reunió? Com es materialitzaran?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes d’adaptació a les ne-
cessitats dels estudiants superdotats en 
centres d’ensenyament primari i secundari
Tram. 314-16577/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 41909 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, 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 programes hi ha establerts per part del Govern de 
la Generalitat de Catalunya per donar resposta a la reali-
tat dels estudiants superdotats de centres d’ensenyament 
primari i secundari públics i concertats de Catalunya?

– Quins centres d’ensenyament primari i secundari pú-
blics i/o concertats tenen estudiants superdotats?

– Quines accions prenen els centres d’ensenyament pri-
mari i secundari públics i concertats per adaptar-se a la 
realitat dels estudiants superdotats?

– Quin protocol hi ha establert en els centres d’ense-
nyament primari i secundari públics i concertats per tal 
d’adaptar la seva realitat en cas que es diagnostiqui que 
un estudiant és superdotat?

– Hi ha establertes beques o ajudes específiques destina-
des a estudiants d’ensenyament primari i secundari su-
perdotats?

– Quines activitats extraescolars hi ha establertes per a 
estudiants d’ensenyament primari i secundari que siguin 
superdotats?

– Quines ajudes reben els pares i/o mares d’estudiants su-
perdotats d’ensenyament primari i secundari per a efec-
tuar activitats extraescolars que els permetin disposar 
d’una millor adaptació a la seva realitat d’aprenentatge?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2012 

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions amb l’Ajuntament de 
Capellades (Anoia) amb relació a la reducció 
de la freqüència de pas de trens i autobusos 
entre el nucli urbà i l’estació de Ferrocarrils 
de la Generalitat
Tram. 314-16578/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 41947 i 41974 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

La prestació de serveis regulars de transport de viatgers 
per carretera que uneix la localitat de Capellades amb 
l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat ubicada en el 
seu terme municipal 

El servei inclou 40 expedicions d’anada i de tornada de 
dilluns a divendres feiners excepte agost i 28 expedicions 
d’anada i tornada en dissabtes i diumenges de tot l’any i 
dies feiners del mes d’agost, entre el nucli urbà de Cape-
llades i l’estació. Cal dir que l’estació es troba desplaçada 
uns dos quilòmetres del nucli urbà de Capellades.

En data 12 d’abril de 2011 l’empresa que presta el servei 
ha sol·licitat reducció d’horaris del servei Capellades-
Capellades FGC acompanyant memòria justificativa de 
la necessitat de reduir el servei per tal de reduir-ne el 
dèficit d’explotació i restablir l’equilibri econòmic de la 
concessió.

Els Serveis Territorials de Barcelona del Departament de 
Territori i Sostenibilitat proposen modificar-ne i re duir-
ne les expedicions i els horaris de dilluns a divendres 
feiners i que s’eliminin les expedicions durant el cap de 
setmana.

L’Ajuntament de Capellades ha al·legat raonadament que 
restringir el nombre d’autobusos que presten el servei 
que enllaça l’estació de FGC i el nucli urbà és un fre al 
desenvolupament econòmic de Capellades en un mo-
ment de crisi econòmica greu, provocarà una disminu-
ció de l’afluència de passatgers als FGC i el consegüent 
increment del desequilibri econòmic tant dels FGC com 
del servei d’autobús (com reconeix el mateix Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat) i un perill per a la se-
guretat de les persones atès que l’estació està a uns 3 km 
del nucli urbà.

Hi ha informacions sobre l’existència d’un principi 
d’acord entre el Departament i l’Ajuntament per tal que 
l’empresa concessionària de l’enllaç amb l’estació conti-
nuï fent el servei fins al juny de 2012 mantenint l’enllaç 
en tots els trens, però que n’hi haurà menys.

El transport de viatgers és un servei públic essencial i 
la mobilitat ciutadana un dret, i les decisions preses a 

curt termini i en un marc estrictament de rendibilitat 
econòmica poden produir els efectes contraris dels que 
es busquen i altres efectes de desequilibri territorial, so-
cial i econòmic que no es pot permetre el país ni una 
comarca com l’Anoia amb un dels índexs d’atur més alts 
de Catalunya.

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

– Quina és la situació actual de les negociacions entre 
les parts?

– Quines són les condicions del principi d’acord, si exis-
teix?

– Quina seria la reducció de freqüència horària de trens 
i de busos, si hi és?

– Quina serà la reducció del temps de trajecte?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de renda mínima d’in-
serció procedents dels serveis socials dels 
ajuntaments del 2011
Tram. 314-16579/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41958 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

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

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de renda mínima d’in-
serció procedents d’entitats socials homo-
logades del 2011
Tram. 314-16580/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

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

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demora en l’aprovació dels expe-
dients de renda mínima d’inserció del 2011
Tram. 314-16581/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41960 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Per quins motius el Govern està demorant l’aprovació 
dels expedients de l’RMI corresponents a l’any 2011? És 

conscient que aquest retard en l’ingrés al programa in-
crementa el risc d’exclusió social que pateixen?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment d’ingressos mínims a 
les persones que esgotin les prestacions i 
els subsidis d’atur el 2012
Tram. 314-16582/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41961 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

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

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les alternatives del Departament 
d’Empresa i Ocupació a la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-16583/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41962 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
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ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que els programes d’ocupació comptaran amb 
menys recursos per a l’any 2012, en què es concreten les al-
ternatives a l’RMI a potenciar pel Departament d’Empresa 
i Ocupació per cobrir els casos estrictament laborals?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’atorgar una partida ex-
traordinària per a emergències socials als 
ajuntaments i consells comarcals
Tram. 314-16584/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41963 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

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

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’eliminació de l’accés a uns ingressos 
mínims de subsistència per a persones sen-
se altres fonts d’ingressos
Tram. 314-16585/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41964 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

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

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la contractació de Randstat 
per al control de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16586/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 41965 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

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

Palau del Parlament, 27 de gener de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe relatiu al compliment del rè-
gim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat en el nomenament 
de Josep Prat com a president de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-16587/09

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 41976 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.01.2012

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido en 

los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué informe público o privado avaló el cumplimien-
to del régimen de incompatibilidades, y por lo tanto la 
compatibilidad, del nombramiento del Sr. Josep Prat como 
pre sidente del ICS dados sus múltiples cargos privados y 
públicos en el momento de dicho nombramiento?

– ¿Qué persona, empresa u oficina de la administración 
de la Generalitat u organismo dependiente, emitió dicho 
informe?

Palau del Parlament, 27 de enero de 2012 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona que han estat anul·lades del gener de 2011 ençà
	Tram. 311-01127/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona que han estat ajornades del gener de 2011 ençà
	Tram. 311-01128/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació del sector penitenciari
	Tram. 311-01364/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
	Tram. 311-01504/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estalvi assolit amb el tancament del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
	Tram. 311-01505/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de la situació política en la decisió de tancar el Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
	Tram. 311-01506/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atenció a les Víctimes del Terrorisme després del tancament del Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme
	Tram. 311-01507/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració que les Víctimes del Terrorisme no necessiten una atenció especialitzada i específica a partir del 2012
	Tram. 311-01508/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació anual de l’impost especial sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs del 2004 ençà
	Tram. 314-16486/09
	Formulació
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el xoc d’un tren de rodalia i un Talgo entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012
	Tram. 314-16487/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a implementar, en fase de proves, un programa en línia d’atenció a les víctimes de la violència masclista el 2012
	Tram. 314-16489/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació que no es convocaran places de bombers el 2012 i el 2013
	Tram. 314-16490/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per al servei d’extinció d’incendis i salvaments del fet de no convocar places de bombers el 2012 i el 2013
	Tram. 314-16491/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coherència de les conclusions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan amb el fet de no convocar places de bombers el 2012 i el 2013
	Tram. 314-16492/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb els sindicats de bombers prèvies a la decisió de no convocar places de bombers el 2012 i el 2013
	Tram. 314-16493/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
	Tram. 314-16494/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per al 2012 per a potenciar la funció del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
	Tram. 314-16495/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import a liquidar en concepte de contractes de serveis, subvencions i ajuts atorgats a entitats socials sense ànim de lucre per a projectes executats a Barcelona el 2010 i 2011
	Tram. 314-16496/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’un mapa d’emissions radioelèctriques a Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-16497/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació a la instal·lació a Viladecans (Baix Llobregat) d’una antena que no compleix el Decret 148/2001, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·laci
	Tram. 314-16498/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a fer complir el Decret 148/2001, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació
	Tram. 314-16499/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos de l’Estat amb la Generalitat amb relació a la participació de les institucions catalanes en la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 314-16500/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords de la Generalitat amb el Partit Popular a canvi del suport a les mesures d’austeritat aprovades al Congrés dels Diputats l’11 de gener de 2012
	Tram. 314-16501/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos en matèria d’infraestructures obtinguts a canvi del suport de Convergència i Unió a les mesures d’austeritat aprovades al Congrés dels Diputats l’11 de gener de 2012
	Tram. 314-16502/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte de la gestió aeroportuària d’AENA sobre l’economia catalana
	Tram. 314-16503/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute d’AENA
	Tram. 314-16504/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pes dels aeroports catalans en la generació del dèficit d’AENA
	Tram. 314-16505/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estimació de la quota de trànsit aeri de l’aeroport de Barcelona - el Prat amb una gestió individualitzada
	Tram. 314-16506/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats de l’aeroport de Barcelona - el Prat per a esdevenir un aeroport de connexió
	Tram. 314-16507/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència de la gestió individualitzada de l’aeroport de Barcelona - el Prat sobre l’economia catalana
	Tram. 314-16508/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis bilaterals de l’Estat que obliguen els vols internacionals a operar únicament a l’aeroport de Madrid-Barajas
	Tram. 314-16509/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la imatge que projecta l’Estat espanyol desconvocant el concurs internacional per a la gestió privada dels aeroports
	Tram. 314-16510/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per al traspàs dels aeroports de Barcelona - el Prat, Reus, Girona - Costa Brava i Sabadell
	Tram. 314-16511/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de l’Estat d’aturar el procés de gestió individualitzada dels aeroports
	Tram. 314-16512/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afirmació del conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació a la decisió del Govern de l’Estat d’aturar el procés de gestió individualitzada de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 314-16513/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la Generalitat en el nou pla estratègic d’AENA
	Tram. 314-16514/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre el sector privat i el públic per a la gestió dels aeroports
	Tram. 314-16515/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de patrulles de pagesos a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-16516/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius que han impulsat els pagesos d’Alcarràs (Segrià) a crear patrulles
	Tram. 314-16517/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació publicada a El Periódico segons la qual els Mossos d’Esquadra van demanar a l’alcalde d’Alcarràs (Segrià) que els pagesos deixessin de patrullar a la nit
	Tram. 314-16518/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació publicada a El Mundo segons la qual el delegat del Govern a Lleida va permetre patrulles nocturnes a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-16519/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Departament d’Interior per a posar fi als robatoris als camps d’Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-16520/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra i de vehicles destinats al servei de seguretat a Alcarràs (Segrià)
	Tram. 314-16521/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per delictes o faltes comesos a Alcarràs (Segrià) rebudes pels Mossos d’Esquadra del novembre de 2011 al gener de 2012
	Tram. 314-16522/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metres cúbics d’aigua que es van perdre pel trencament de la canonada que connecta la planta potabilitzadora de Cardedeu (Vallès Oriental) amb la planta distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona, durant 
	Tram. 314-16523/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perímetre de seguretat de salvaguarda de la canonada que connecta la planta potabilitzadora de Cardedeu (Vallès Oriental) amb la planta distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona, establert en les condicio
	Tram. 314-16524/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de l’Agència Catalana de l’Aigua perquè no es torni a repetir un accident com el del trencament de la canonada que connecta la planta potabilitzadora de Cardedeu (Vallès Oriental) amb la planta d
	Tram. 314-16525/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 2011
	Tram. 314-16526/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de les aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 2011
	Tram. 314-16527/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de la temperatura de l’aigua com a causa de les aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 2011
	Tram. 314-16528/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les algues com a causa de les aturades de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) l’estiu del 2011
	Tram. 314-16529/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endarreriment de les operacions de recàrrega del segon reactor de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16530/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la nova desconnexió de la xarxa de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre) el 18 de gener de 2012
	Tram. 314-16531/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe del Consell de Seguretat Nuclear sobre les condicions d’operació de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16532/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions tècniques complementàries per a aplicar en el funcionament de la central nuclear d’Ascó (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16533/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de la modificació del Decret 169/2010, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya
	Tram. 314-16534/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació de la modificació del Decret 169/2010, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya
	Tram. 314-16535/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les circulars i instruccions organitzatives a què fa referència l’article 9.2 del Decret 169/02010, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya
	Tram. 314-16536/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expropiació de la Casa Puig i Cadafalch proposada per l’ajuntament d’Argentona (Maresme)
	Tram. 314-16537/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch proposada per l’ajuntament d’Argentona (Maresme)
	Tram. 314-16538/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desviació pressupostària de cada una de les universitats públiques el 2011
	Tram. 314-16539/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dèficit i el deute històric, per conceptes, de les universitats públiques i dels parcs científics i tecnològics
	Tram. 314-16540/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les plantilles, per categories professionals i contractuals, de cada una de les universitats públiques els cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-16541/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les memòries descriptives dels estudiants, a cada universitat, dels cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012
	Tram. 314-16542/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del Departament de Salut dels set plans directors i les propostes per a aquests plans per al període 2012-2015
	Tram. 314-16543/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors en hemodinàmica diagnòstica i intervencionista del 2003 al 2011
	Tram. 314-16544/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les quanties dels ajuts atorgats a les entitats, associacions i federacions del sector de la salut del 2003 al 2011 i la previsió per al 2012
	Tram. 314-16545/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats amb les entitats, associacions i federacions del sector de la salut del 2003 al 2011 i la previsió per al 2012
	Tram. 314-16546/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del Programa de detecció precoç del càncer de mama del 2009 al 2011 i les previsions fins al 2015
	Tram. 314-16547/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del Programa de detecció precoç del càncer de coll d’úter del 2009 al 2011 i les previsions fins al 2015
	Tram. 314-16548/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del Programa de detecció precoç del càncer colorectal del 2009 al 2011 i les previsions fins al 2015
	Tram. 314-16549/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del programa «Salut i escola» des de l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
	Tram. 314-16550/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable des de l’inici fins al 2011 i la previ
	Tram. 314-16551/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del programa «Activitat, física, esport i salut» des de l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
	Tram. 314-16552/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del programa «Salut als barris» des de l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
	Tram. 314-16553/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del Protocol per a l’assistència natural al part normal des de l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
	Tram. 314-16554/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva del 2010 ençà i la previsió per al període 2012-2015
	Tram. 314-16555/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’anticoncepció d’emergència i de la interrupció voluntària de l’embaràs, quirúrgics i farmacològics, del 2006 al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
	Tram. 314-16556/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del programa «Pacient expert» de l’Institut Català de la Salut des de l’inici fins al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
	Tram. 314-16557/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de Salut del Pla d’atenció integral de les malalties minoritàries el 2010 i el 2011
	Tram. 314-16558/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum de les llistes d’espera de les intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques, visites als especialistes i circuits de diagnòstics ràpids en data del 31 de desembre de 2011
	Tram. 314-16559/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del Departament de Salut dels programes d’infermeria i dels treballs i acords amb el Consell de la Professió Infermera de Catalunya el 2011
	Tram. 314-16560/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs fets amb el Consell de la Professió Mèdica de Catalunya i els acords sobre els quals treballen per al 2012
	Tram. 314-16561/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions tingudes entre els governs territorials de salut, les comissions de proveïdors, el consell de salut de cada sector i els consells de direcció i de salut de les regions sanitàries
	Tram. 314-16562/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les malalties de declaració obligatòria del 2000 al 2011
	Tram. 314-16563/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels calendaris de vacunació infantil i d’adults del 2000 al 2011
	Tram. 314-16564/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors d’activitat privada en el sector públic, la facturació a tercers de cada centre hospitalari de la xarxa pública i el percentatge d’activitat privada del 2003 al 2011
	Tram. 314-16566/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reorganització dels serveis d’hemodinàmica de la xarxa hospitalària d’utilització pública
	Tram. 314-16567/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats dels informes anuals de l’estadística d’establiments sanitaris amb règim d’internament el 2010 i el 2011
	Tram. 314-16568/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació dels informes anuals «Salut en xifres» corresponents al 2010 i al 2011
	Tram. 314-16569/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de les dades del mapa de recursos sanitaris de la pàgina web del Departament de Salut
	Tram. 314-16570/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels recursos sanitaris disponibles en data de l’1 de gener de 2010 i de l’1 de gener de 2011
	Tram. 314-16571/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
	Tram. 314-16572/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos i acords assolits en la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
	Tram. 314-16573/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
	Tram. 314-16574/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de l’aplicació de la Llei de la dependència amb relació a la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
	Tram. 314-16575/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords de col·laboració relatius a la violència masclista assolits en la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 201
	Tram. 314-16576/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’adaptació a les necessitats dels estudiants superdotats en centres d’ensenyament primari i secundari
	Tram. 314-16577/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb l’Ajuntament de Capellades (Anoia) amb relació a la reducció de la freqüència de pas de trens i autobusos entre el nucli urbà i l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 314-16578/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de renda mínima d’inserció procedents dels serveis socials dels ajuntaments del 2011
	Tram. 314-16579/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de renda mínima d’inserció procedents d’entitats socials homologades del 2011
	Tram. 314-16580/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la demora en l’aprovació dels expedients de renda mínima d’inserció del 2011
	Tram. 314-16581/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’ingressos mínims a les persones que esgotin les prestacions i els subsidis d’atur el 2012
	Tram. 314-16582/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives del Departament d’Empresa i Ocupació a la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-16583/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’atorgar una partida extraordinària per a emergències socials als ajuntaments i consells comarcals
	Tram. 314-16584/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eliminació de l’accés a uns ingressos mínims de subsistència per a persones sense altres fonts d’ingressos
	Tram. 314-16585/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la contractació de Randstat per al control de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-16586/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe relatiu al compliment del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat en el nomenament de Josep Prat com a president de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-16587/09
	Formulació









