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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els canvis en les tarifes de reg del canal Segarra-Gar-
rigues
Tram. 310-00200/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Programa interdepartamental de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 310-00201/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els peatges a les autopistes
Tram. 310-00202/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la Conferència Sectorial d’Educació
Tram. 310-00203/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’eficiència i estalvi energètics
Tram. 310-00204/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els indicadors del cinema doblat al català
Tram. 310-00205/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures de copagament sanitari
Tram. 310-00206/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria de salut
Tram. 310-00207/09
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria d’edu-
cació
Tram. 310-00208/09
Substanciació p. 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la possible intervenció de Catalunya 
i sobre les mesures del Govern per a evitar-la
Tram. 317-00129/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el sentiment d’assetjament per l’ac-
titud del Govern de l’Estat i sobre les mesures previstes amb 
relació a l’impagament del deute amb Catalunya
Tram. 317-00130/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’anunci d’un possible avançament 
de les eleccions
Tram. 317-00131/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures anunciades pel Go-
vern de l’Estat per a la reducció del dèficit i per a la sortida 
de la crisi
Tram. 317-00132/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els motius de la possible interven-
ció de Catalunya
Tram. 317-00133/09
Substanciació p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el canvi en la política d’estratègies i 
aliances del Govern davant la greu crisi política i econòmica
Tram. 317-00134/09
Substanciació p. 24

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment del dret dels ciutadans del partit ju-
dicial de Reus (Baix Camp) a la justícia
Tram. 311-00332/09
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la suspensió de judicis i la sol·licitud als advocats 
i procuradors que no presentin escrits de tràmit per manca 
de funcionaris al Jutjat Penal núm. 1 de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-00333/09
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el comunicat del Jutjat Penal núm. 1 de Reus (Baix 
Camp) de suspensió total de l’atenció al públic per manca 
de funcionaris
Tram. 311-00334/09
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la demora de l’obertura del centre penitenciari 
Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00938/09
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la dotació pressupostària del 2012 per a obrir 
el centre penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 311-00939/09
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’obertura del centre penitenciari Mas d’Enric, del 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-00940/09
Substanciació p. 25

Quatre fascicles Fascicle primer

Ef7
Nota adhesiva
– La pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció del conflicte d’interessos i la iniquitat de tracte entre els pacients d’assegurança pública i els d’assegurança privada dels centres del Siscat (tram. 314-19202/09), a la pàg. 147, ha estat modificada en el BOPC 313, pàg. 66.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la cobertura de les vacants generades en el 
centres penitenciaris tinguda en compte en els pressupos-
tos del 2012
Tram. 311-00941/09
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dotació pressupostària per a les ofertes públi-
ques d’ocupació dels centres penitenciaris el 2012
Tram. 311-00942/09
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la convocatòria d’oposicions per als juristes, 
psicòlegs, educadors i treballadors socials de l’àmbit pe-
nitenciari
Tram. 311-00943/09
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el règim de permisos per als interns dels centres 
penitenciaris
Tram. 311-00944/09
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la construcció del centre penitenciari Els Plans, de 
Tàrrega (Urgell)
Tram. 311-00945/09
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el manteniment de les retribucions del personal 
dels serveis penitenciaris, incloses la del Pla d’iniciació a la 
promoció exterior i la del Programa de normalització horà-
ria, el 2012
Tram. 311-01004/09
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la decisió de suprimir llocs de treball a l’Adminis-
tració de justícia
Tram. 311-01073/09
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’impacte de les retallades en les oficines judicials
Tram. 311-01074/09
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el pagament dels honoraris endarrerits del torn 
d’ofici
Tram. 311-01075/09
Substanciació p. 26

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
Substanciació p. 26

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
Substanciació p. 26

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
Substanciació p. 26

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
Substanciació p. 27

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
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona
Tram. 311-01125/09
Substanciació p. 27

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
Substanciació p. 27

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
Substanciació p. 27

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
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la situació del sector penitenciari
Tram. 311-01364/09
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a detectar la reincidència en delic-
tes i faltes en les persones jutjades
Tram. 311-02264/09
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el trasllat de la presó de la Trinitat Vella a la Zona 
Franca
Tram. 311-02321/09
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els efectes de l’aturada del trasllat de la presó de la 
Trinitat Vella en l’ús dels habitatges per als funcionaris asso-
ciats a aquest centre
Tram. 311-02322/09
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els litigis amb els funcionaris de la presó de la Trini-
tat Vella per la propietat dels habitatges per a funcionaris de 
presons associats a aquest centre
Tram. 311-02323/09
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu pel qual els habitatges per a funcionaris 
de presons associats a la presó de la Trinitat Vella estan de-
socupats, abandonats i en mal estat
Tram. 311-02324/09
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions a emprendre davant el mal estat 
dels habitatges per a funcionaris de presons associats a la 
presó de la Trinitat Vella
Tram. 311-02325/09
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’interns que van al centre de dia de la 
presó de la Trinitat Vella
Tram. 311-02326/09
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de treballadors destinats a la presó de la 
Trinitat Vella i la categoria que tenen
Tram. 311-02327/09
Substanciació p. 28

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors i l’avaluació del Departament de 
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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
Resposta del Govern p. 29

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
Resposta del Govern p. 30

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
Resposta del Govern p. 31

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
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives del Departament d’Empresa i Ocupació a la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 314-16583/09
Resposta del Govern p. 32

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
Resposta del Govern p. 32

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
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions fetes per l’Agència Catalana del Consum amb re-
lació a la problemàtica de les participacions preferents
Tram. 314-16591/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions fetes per a protegir els interessos dels petits in-
versors que van subscriure participacions preferents
Tram. 314-16592/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
problemàtica de les participacions preferents i sobre l’actu-
ació dels bancs i de les caixes
Tram. 314-16593/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de la facturació a tercers 
obligats al pagament
Tram. 314-16606/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels resultats comptables
Tram. 314-16607/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de l’endeutament
Tram. 314-16608/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les inversions
Tram. 314-16609/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les amortitzacions
Tram. 314-16610/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels indicadors de pro-
ductivitat
Tram. 314-16616/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses anuals
Tram. 314-16642/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses corrents 
anuals
Tram. 314-16643/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses de per-
sonal anuals
Tram. 314-16644/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses pagades 
per serveis assistencials externs anuals
Tram. 314-16645/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses de capi-
tal anuals
Tram. 314-16646/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat de les despeses per tre-
balls i serveis pagats a metges consultors anuals
Tram. 314-16647/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos
Tram. 314-16648/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per factu-
ració a particulars
Tram. 314-16649/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per factu-
ració a mútues
Tram. 314-16650/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per presta-
ció de serveis assistencials a càrrec del CatSalut
Tram. 314-16651/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació i la construcció de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres 
(Selva)
Tram. 314-16660/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que s’ha reunit la Comissió Nacional per a una In-
tervenció Coordinada contra la Violència Masclista el 2011
Tram. 314-16677/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi del Protocol marc per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista
Tram. 314-16684/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la pèrdua dels Fons d’adaptació a la globalització aprovats 
pel Parlament Europeu per a ajudar els treballadors de Lear
Tram. 314-16692/09
Resposta del Govern p. 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes per les quals el Parlament Europeu no ha fet arribar 
els ajuts del Fons d’adaptació a la globalització als treballa-
dors de Lear
Tram. 314-16693/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment dels requisits i terminis per a aconseguir els 
ajuts del Fons d’adaptació a la globalització per als treballa-
dors de Lear
Tram. 314-16694/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dates per a fer les sol·licituds dels ajuts del Fons d’adaptació 
a la globalització per als treballadors de Lear
Tram. 314-16695/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dates de tramitació davant les institucions europees de les 
sol·licituds dels ajuts del Fons d’adaptació a la globalització 
per als treballadors de Lear
Tram. 314-16696/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a fer efectiu l’import del Fons d’adaptació a 
la globalització atorgat als treballadors de Lear en cas que 
no arribi
Tram. 314-16697/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica de Lear per a un pla de formació i re-
inserció dels treballadors
Tram. 314-16698/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures perquè Lear faci efectiu l’import per a un pla de for-
mació i reinserció dels treballadors
Tram. 314-16699/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’incorporar la zona de desenvolupament prioritari 4 
(Baix Camp-Priorat) en el mapa eòlic
Tram. 314-16701/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme públic propietari de l’edifici vell de l’Escola Jo-
sep Maria Soler i Gené, de Montbrió del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16707/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase en què es troba el projecte d’ampliació de la nova esco-
la de Montbrió del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16708/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase de construcció de l’edifici de batxillerat de l’Institut Fon-
tanelles, de les Borges del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16709/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la nova escola de les Borges del Camp (Baix 
Camp)
Tram. 314-16710/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase de construcció de l’Escola Mirades, de Torredembarra 
(Tarragonès)
Tram. 314-16711/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cessió dels terrenys per a la construcció d’una nova escola a 

Maspujols (Baix Camp) i sobre la fase del projecte de cons-
trucció en què es troba
Tram. 314-16712/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a garantir l’atenció als usuaris afectats pel tan-
cament de Spanair
Tram. 314-16713/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones afectades pel tancament de Spanair
Tram. 314-16714/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions per a atendre la situació dels treballadors de 
Spanair
Tram. 314-16715/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament de la Presi-
dència i les seves entitats autònomes
Tram. 314-16718/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals i les seves entitats autònomes
Tram. 314-16719/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Economia i 
Coneixement i les seves entitats autònomes
Tram. 314-16720/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Ensenya-
ment i les seves entitats autònomes
Tram. 314-16721/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament de Salut i les 
seves entitats autònomes
Tram. 314-16722/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Interior i les 
seves entitats autònomes
Tram. 314-16723/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i les seves entitats autònomes
Tram. 314-16724/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament de Cultura i 
les seves entitats autònomes
Tram. 314-16725/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i les seves en-
titats autònomes
Tram. 314-16726/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament de Benestar 
Social i Família i les seves entitats autònomes
Tram. 314-16727/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Empresa i 
Ocupació i les seves entitats autònomes
Tram. 314-16728/09
Resposta del Govern p. 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament de Justícia i 
les seves entitats autònomes
Tram. 314-16729/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment de la Presidència i les seves entitats autònomes ocu-
pats per interins
Tram. 314-16730/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals i les seves en-
titats autònomes ocupats per interins
Tram. 314-16731/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment d’Economia i Coneixement i les seves entitats autòno-
mes ocupats per interins
Tram. 314-16732/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment d’Ensenyament i les seves entitats autònomes ocupats 
per interins
Tram. 314-16733/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment de Salut i les seves entitats autònomes ocupats per 
interins
Tram. 314-16734/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment d’Interior i les seves entitats autònomes ocupats per 
interins
Tram. 314-16735/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat i les seves entitats autòno-
mes ocupats per interins
Tram. 314-16736/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment de Cultura i les seves entitats autònomes ocupats per 
interins
Tram. 314-16737/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i les seves entitats autònomes ocupats per interins
Tram. 314-16738/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment de Benestar Social i Família i les seves entitats autòno-
mes ocupats per interins
Tram. 314-16739/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació i les seves entitats autònomes 
ocupats per interins
Tram. 314-16740/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departa-

ment de Justícia i les seves entitats autònomes ocupats per 
interins
Tram. 314-16741/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins del Departament de la Presidència i les 
seves entitats autònomes que presten serveis d’atenció al 
públic
Tram. 314-16742/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals i les seves entitats autònomes que presten 
serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16743/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’interins del Departament d’Economia i Conei-
xement i les seves entitats autònomes que presten serveis 
d’atenció al públic
Tram. 314-16744/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’interins del Departament d’Ensenyament i les 
seves entitats autònomes que presten serveis d’atenció al 
públic
Tram. 314-16745/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins del Departament de Salut i les seves enti-
tats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16746/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins del Departament d’Interior i les seves enti-
tats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16747/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’interins del Departament de Territori i Soste-
nibilitat i les seves entitats autònomes que presten serveis 
d’atenció al públic
Tram. 314-16748/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’interins del Departament de Cultura i les seves 
entitats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16749/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins del Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural i les seves entitats au-
tònomes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16750/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’interins del Departament de Benestar Social i 
Família i les seves entitats autònomes que presten serveis 
d’atenció al públic
Tram. 314-16751/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins del Departament d’Empresa i Ocupació i 
les seves entitats autònomes que presten serveis d’atenció 
al públic
Tram. 314-16752/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins del Departament de Justícia i les seves 
entitats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16753/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Gene-
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ralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el De-
partament de la Presidència o les seves entitats autònomes
Tram. 314-16754/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Ge-
neralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals o les 
seves entitats autònomes
Tram. 314-16755/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Ge-
neralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el 
Departament d’Economia i Coneixement o les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16756/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Gene-
ralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el De-
partament d’Ensenyament o les seves entitats autònomes
Tram. 314-16757/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Gene-
ralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el De-
partament de Salut o les seves entitats autònomes
Tram. 314-16758/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Gene-
ralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el De-
partament d’Interior o les seves entitats autònomes
Tram. 314-16759/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Ge-
neralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el 
Departament de Territori i Sostenibilitat o les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16760/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Gene-
ralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el De-
partament de Cultura o les seves entitats autònomes
Tram. 314-16761/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Ge-
neralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural o les seves entitats autònomes
Tram. 314-16762/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Gene-
ralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el De-
partament de Benestar Social i Família o les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16763/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Ge-
neralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el 
Departament d’Empresa i Ocupació o les seves entitats au-
tònomes
Tram. 314-16764/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de funcionaris titulars de l’Administració de la Gene-
ralitat que ocupen un lloc de treball com a interins en el De-
partament de Justícia o les seves entitats autònomes
Tram. 314-16765/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents beneficiaris d’alguna mesura 
de protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència el segon semestre del 2011
Tram. 314-16781/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents beneficiaris de la mesura de 
protecció d’atenció en la família pròpia el segon semestre 
del 2011
Tram. 314-16782/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infants i adolescents beneficiaris de mesures 
d’acolliment el segon semestre del 2011
Tram. 314-16783/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment en 
família aliena el segon semestre del 2011
Tram. 314-16784/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment en 
família preadoptiva el segon semestre del 2011
Tram. 314-16785/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents ingressats en centres d’aco-
lliment el segon semestre del 2011
Tram. 314-16786/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents ingressats en centres resi-
dencials d’acció educativa el segon semestre del 2011
Tram. 314-16787/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves ingressats en pisos assistits el segon se-
mestre del 2011
Tram. 314-16788/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers acollits en centres d’acolli-
ment el segon semestre del 2011
Tram. 314-16789/09
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers acollits en centres residenci-
als el segon semestre del 2011
Tram. 314-16790/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves estrangers acollits en pisos assistits el se-
gon semestre del segon semestre del 2011
Tram. 314-16792/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nois magribins atesos amb recursos de la xarxa 
ordinària de protecció el segon semestre del 2011
Tram. 314-16793/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de l’import corresponent al Pla únic d’obres i ser-
veis de Catalunya del 2010 per a la finalització de les obres 
de la Biblioteca Municipal de Maçanet de la Selva
Tram. 314-16802/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’inici de les obres de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-16803/09
Resposta del Govern p. 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’acabament de les obres de l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-16804/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació a la comunitat educativa i l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) del calendari d’exe-
cució de les obres de l’Escola Els Aigüerols
Tram. 314-16805/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prioritat de finalitzar les obres de la variant de Vallirana (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16847/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió del finançament de les obres de la variant de Valli-
rana (Baix Llobregat) en la negociació dels recursos provi-
nents de la disposició addicional tercera de l’Estatut
Tram. 314-16848/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament per a impedir l’aturada de les obres de la vari-
ant de Vallirana (Baix Llobregat)
Tram. 314-16849/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions dutes a terme amb el Govern de l’Estat amb relació 
a les obres de la variant de Vallirana (Baix Llobregat)
Tram. 314-16850/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb els ajuntaments pels projectes del Programa de 
barris
Tram. 314-16853/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuntaments que han demanat acollir-se a la pròrroga del 
Programa de barris
Tram. 314-16854/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pròxima convocatòria dels ajuts de la Llei 2/2004, relativa al 
millorament de barris
Tram. 314-16855/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del calendari d’actuacions del projecte de millo-
rament del barri antic d’Anglès
Tram. 314-16861/09 a 314-17432/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per la qual els ciclistes no poden passar per la carretera 
C-17 entre Torelló i Ripoll
Tram. 314-17433/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla de viabilitat que va portar a injectar diner públic a Spa-
nair i a participar en les accions de la companyia
Tram. 314-17434/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aigua captada dels aqüífers del delta de la Tordera del ge-
ner del 2011 al gener del 2012
Tram. 314-17435/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions del Departament d’Interior amb relació a la posada 
en marxa d’una campanya per a prevenir abusos en les pa-
relles
Tram. 314-17438/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’accident d’un tren del servei de rodalia a Mataró 
(Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17445/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera d’assabentar-se de l’accident d’un tren del servei de 
rodalia a Mataró (Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17446/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions en assabentar-se de l’accident d’un tren del 
servei de rodalia a Mataró (Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17447/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la demanda de responsabilitats de l’accident d’un tren del 
servei de rodalia a Mataró (Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17448/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament de la informació als usuaris afectats per l’acci-
dent d’un tren del servei de rodalia a Mataró (Maresme) el 9 
de febrer de 2011
Tram. 314-17449/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol que segueix Renfe quan es produeix un accident 
com el de Mataró (Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17450/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’informació que segueix Renfe quan es produeix 
un accident com el de Mataró (Maresme) el 9 de febrer de 
2011
Tram. 314-17451/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’informació quan es produeix un accident de tren 
com el de Mataró (Maresme) del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17452/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
responsable del Departament de Territori i Sostenibilitat que 
ha donat explicacions sobre l’accident de tren de Mataró 
(Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17453/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
responsabilitat davant els ciutadans per un accident de tren 
com el de Mataró (Maresme) del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17454/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a resoldre la situació creada per l’accident de 
tren de Mataró (Maresme) del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17455/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts implícits per al pagament de lloguers d’habitatges ad-
ministrats per l’Agència Catalana de l’Habitatge
Tram. 314-17456/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació dels preus de lloguer dels habitatges del parc 
públic a la situació econòmica
Tram. 314-17457/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra suficient per a 
garantir la seguretat a les comarques de la plana de Lleida
Tram. 314-17458/09
Resposta del Govern p. 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra al 
Segrià en el període 2005-2011
Tram. 314-17459/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la 
Noguera en el període 2005-2011
Tram. 314-17460/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a les 
Garrigues en el període 2005-2011
Tram. 314-17461/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a 
l’Urgell en el període 2005-2011
Tram. 314-17462/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra al 
Pla d’Urgell en el període 2005-2011
Tram. 314-17463/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la 
Segarra en el període 2005-2011
Tram. 314-17464/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra al 
Solsonès en el període 2005-2011
Tram. 314-17465/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació d’un nombre suficient de mossos d’esquadra a 
les comarques de la plana de Lleida el 2010 i el 2011
Tram. 314-17466/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de patrulles de vigilància nocturna formades 
per ciutadans en diversos municipis
Tram. 314-17467/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els municipis en què s’han organitzat patrulles de vigilància 
nocturna
Tram. 314-17468/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals s’han organitzat patrulles de vigilància 
nocturna en municipis rurals
Tram. 314-17469/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions del Pla operatiu especial per al món rural per a lluitar 
contra els robatoris a les explotacions agràries
Tram. 314-17470/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de patrulles conjuntes de mossos d’esquadra i 
d’agents rurals que s’han fet d’ençà de l’anunci del Pla ope-
ratiu especial per al món rural
Tram. 314-17471/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels robatoris a les explotacions agràries i el món 
rural el 2011
Tram. 314-17472/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció i l’incentiu de creació de patrulles ciutadanes de 
vigilància nocturna
Tram. 314-17473/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes amb relació a les patrulles ciutadanes de 
vigilància nocturna
Tram. 314-17474/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la intenció de delegar la seguretat pública en els ciutadans
Tram. 314-17475/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’augmentar el nombre d’agents o de patrulles en 
els municipis en què s’han incrementat els robatoris a les 
explotacions agràries
Tram. 314-17476/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra de la promoció del 2011 que 
s’han incorporat a les comarques de la plana de Lleida
Tram. 314-17477/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reivindicacions dels treballadors de les presons de Tarrago-
na i la data prevista per a la posada en funcionament de la 
presó del Catllar
Tram. 314-17515/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions fetes en transferències corrents o en paga-
ments per execució d’obres al barri del Carmel i encontorns 
a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA, el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-17662/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió externalitzada o concessionada de béns i serveis de 
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-17716/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació de l’estructura organitzativa i de serveis a 
l’Agència Catalana de l’Aigua el 2012
Tram. 314-17717/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports invertits per l’Agència Catalana de l’Aigua en la con-
servació i el manteniment dels embassaments de les con-
ques internes el 2011 i la previsió per al 2012
Tram. 314-17718/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de reconeixement del dret a la justícia gratuïta 
en matèria de dret civil que estan en tràmit de comprovació 
i resolució
Tram. 314-17761/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà de resolució dels expedients de reconeixement 
del dret a la justícia gratuïta en matèria de dret civil
Tram. 314-17762/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors públics adscrits al servei de reco-
neixement i supervisió dels expedients del dret a la justícia 
gratuïta
Tram. 314-17763/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de reconeixement del dret a la justícia gratuïta en 
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matèria de dret penal que estan en tràmit de comprovació i 
resolució
Tram. 314-17764/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà de resolució dels expedients de reconeixement 
del dret a la justícia gratuïta en matèria de dret penal
Tram. 314-17765/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les retribucions als lletrats que presten els ser-
veis de justícia gratuïta
Tram. 314-17767/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a ajudar les entitats sense ànim de lucre del ter-
cer sector social
Tram. 314-17787/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa a l’Hospital Ernest Lluch, 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-17795/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa a l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-17796/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa a l’Hospital de Vilanova i 
la Geltrú
Tram. 314-17797/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compromís del Govern pel que fa al nou Hospital Josep 
Trueta, de Girona
Tram. 314-17798/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa a l’Hospital de Tarragona
Tram. 314-17799/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al nou Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-17800/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el seu compromís amb relació al centre d’atenció primària 
de Can Costa i l’avinguda de Barcelona, de Terrassa (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-17801/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP Gorg, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-17802/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP Sant Crist, de Ba-
dalona (Barcelonès)
Tram. 314-17803/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP La Salut, de Bada-
lona (Barcelonès)
Tram. 314-17804/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa a l’Hospital Sociosanitari 
de Balaguer
Tram. 314-17805/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al nou CAP de Gavà
Tram. 314-17806/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP Montilivi, de Girona
Tram. 314-17807/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al nou CAP del barri de 
Sant Josep, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-17808/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP Rambla Just Olive-
ras, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-17809/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP del barri del Gornal, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-17810/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP Santa Eulàlia, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-17811/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP del barri de Magra-
ners, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-17812/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP del barri de Pardi-
nyes, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-17813/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al CAP Sant Feliu de Llo-
bregat
Tram. 314-17814/09
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa a l’Hospital Comarcal de 
la Seu d’Urgell
Tram. 314-17815/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa a l’Hospital Comarcal de 
Tàrrega
Tram. 314-17816/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al nou CAP de Castellde-
fels
Tram. 314-17817/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa a l’ampliació del CAP Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 314-17818/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al desdoblament del CAP 
Rambla, de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-17819/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís del Govern pel que fa al nou CAP de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-17820/09
Resposta del Govern p. 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sales i de llits recuperats per a atendre l’epidè-
mia de grip
Tram. 314-17929/09
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal sanitari de reforç destinat als serveis d’urgències 
per a atendre l’epidèmia de grip
Tram. 314-17930/09
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Departament de Salut per a reforçar els ser-
veis d’urgències per a atendre l’epidèmia de grip
Tram. 314-17931/09
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa que ha assumit el servei que oferia el Laboratori 
Clínic del Berguedà al CAP Berga i sobre el concurs per a 
aquesta adjudicació
Tram. 314-18163/09
Resposta del Govern p. 78

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

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució de les empreses de 
la Corporació
Tram. 322-00032/09
Retirada p. 78

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el model de televisió pública de 
Televisió de Catalunya i sobre les expectatives de la comuni-
tat catalana a l’exterior que en rep les emissions per satèl·lit
Tram. 322-00033/09
Retirada p. 78

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els canvis en les tarifes de reg del canal Segarra-Gar-
rigues
Tram. 310-00200/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Programa interdepartamental de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 310-00201/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els peatges a les autopistes
Tram. 310-00202/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la Conferència Sectorial d’Educació
Tram. 310-00203/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’eficiència i estalvi energètics
Tram. 310-00204/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els indicadors del cinema doblat al català
Tram. 310-00205/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures de copagament sanitari
Tram. 310-00206/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria de salut
Tram. 310-00207/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria d’edu-
cació
Tram. 310-00208/09
Anunci p. 81

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00129/09
Anunci p. 81

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00130/09
Anunci p. 81

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00131/09
Anunci p. 81

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00132/09
Anunci p. 82

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00133/09
Anunci p. 82

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00134/09
Anunci p. 82

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els piquets informatius en les vagues generals
Tram. 311-02552/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la desacreditació de la vaga general del 29 de 
març de 2012
Tram. 311-02553/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la protecció del dret de vaga en la vaga general del 
29 de març de 2012
Tram. 311-02554/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre si el conseller d’Interior es va entrevistar amb 
els secretaris generals de Comissions Obreres i de la Unió 
General de Treballadors abans de la vaga general del 29 de 
març de 2012
Tram. 311-02555/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les tasques de prevenció i mediació acordades 
amb les organitzacions convocants de la vaga general del 
29 de març de 2012
Tram. 311-02556/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els mecanismes d’informació establerts amb els 
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sindicats majoritaris amb relació a la vaga general del 29 de 
març de 2012
Tram. 311-02557/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les instruccions del Departament d’Interior als 
Mossos d’Esquadra durant la vaga general del 29 de març 
de 2012
Tram. 311-02558/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra van 
retenir el diputat al Congrés Joan Coscubiela durant la vaga 
general del 29 de març de 2012
Tram. 311-02559/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les intervencions dels Mossos d’Esquadra el matí 
de la vaga general del 29 de març de 2012
Tram. 311-02560/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra van 
carregar contra piquets informatius el matí de la vaga gene-
ral del 29 de març de 2012
Tram. 311-02561/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el comunicat de diverses entitats amb relació a la 
detenció i l’empresonament de tres joves durant la vaga ge-
neral del 29 de març de 2012
Tram. 311-02562/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la detenció durant la vaga general del 29 de març 
de 2012 de tres joves per als quals s’ha decretat presó
Tram. 311-02563/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la planificació de l’operació policial a la plaça de 
Catalunya de Barcelona amb motiu de la vaga general del 29 
de març de 2012
Tram. 311-02564/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la qualificació dels fets que van tenir lloc a Barcelo-
na després de la manifestació del 29 de març de 2012
Tram. 311-02565/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la crema d’una cafeteria a Barcelona durant la va-
ga general del 29 de març de 2012
Tram. 311-02566/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals no es van retirar els conte-
nidors dels voltants de la plaça de Catalunya de Barcelona 
abans de la manifestació del 29 de març de 2012
Tram. 311-02567/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’operatiu del Departament d’Interior sobre ciu-
tadans que es manifestaven pacíficament el 29 de març de 
2012 a Barcelona
Tram. 311-02568/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les afirmacions del conseller d’Interior relatives a 
les persones que van ésser objecte de càrregues policials el 
29 de març de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02569/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’accés al tren i al metro de la plaça de Catalunya 
de Barcelona el 29 de març de 2012
Tram. 311-02570/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les imatges dels bombers de la Generalitat que 
van rebre impactes de bales de goma en acabar la manifes-
tació del 29 de març de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02571/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions del conseller d’Interior afirmant 
que no va fallar res el 29 de març de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02572/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la justificació del conseller d’Interior amb relació 
als incidents de Barcelona del 29 de març de 2012
Tram. 311-02573/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la influència de la política del conseller d’Interior 
en el nombre de persones violentes en les mobilitzacions 
massives
Tram. 311-02574/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la multiplicació del nombre de persones violentes 
que actuen a Barcelona en les mobilitzacions massives
Tram. 311-02575/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la definició que actualment fa de Barcelona en 
contraposició amb la que feia Convergència i Unió quan era 
a l’oposició
Tram. 311-02576/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els detinguts durant els incidents del 29 de març 
a Barcelona
Tram. 311-02577/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures contra grups violents adoptades en el 
Consell Executiu del 3 d’abril de 2012
Tram. 311-02578/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reforma del Codi penal arran dels incidents del 
29 de març a Barcelona
Tram. 311-02579/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la responsabilitat penal per fotografiar destrosses 
de mobiliari urbà i establiments comercials
Tram. 311-02580/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la responsabilitat penal per distribuir fotografies de 
destrosses de mobiliari urbà i establiments comercials
Tram. 311-02581/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació del web del Departament d’Interior
Tram. 311-02582/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les denúncies de ciutadans mitjançant el web del 
Departament d’Interior
Tram. 311-02583/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les denúncies relacionades amb actuacions 
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dels cossos policials mitjançant el web del Departament 
d’Interior
Tram. 311-02584/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nomenament del Comitè d’Ètica Policial
Tram. 311-02585/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la investigació d’actuacions d’alguns sindicats dels 
Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns
Tram. 311-02586/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el respecte a la llibertat sindical i a la llibertat 
d’expressió en la investigació d’alguns sindicats dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 311-02587/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús de gasos lacrimògens durant la manifestació 
del 29 de març a Barcelona
Tram. 311-02588/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la identificació dels membres de la Brigada Mòbil 
dels Mossos d’Esquadra durant la manifestació del 29 de 
març a Barcelona
Tram. 311-02589/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la creació d’una comissió d’estudi dels efectes 
de l’ús de les bales de goma que utilitzen els Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-02590/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els ferits pels efectes de les bales de goma durant 
els incidents del 29 de març a Barcelona
Tram. 311-02591/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els ferits per bales de goma durant els incidents 
del 29 de març a Barcelona que formaven part de grups vio-
lents
Tram. 311-02592/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el seu interès per l’estat dels ferits per bales de go-
ma durant els incidents del 29 de març a Barcelona
Tram. 311-02593/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de bales de goma disparades pels 
Mossos d’Esquadra durant els incidents del 29 de març a 
Barcelona
Tram. 311-02594/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manera de disparar les bales de goma durant els 
incidents del 29 de març a Barcelona
Tram. 311-02595/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reunió amb els secretaris generals dels sindicats 
majoritaris per a analitzar la vaga general del 29 de març i 
l’actuació policial durant aquest dia
Tram. 311-02596/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la confiança del president de la Generalitat en el 
conseller d’Interior
Tram. 311-02597/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la convocatòria dels grups parlamentaris per 
a tractar futures actuacions del Departament d’Interior amb 
motiu de conflictes socials
Tram. 311-02598/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ordre de potenciar les notícies dels incidents del 
29 de març a Barcelona per a ocultar l’èxit de la vaga general
Tram. 311-02599/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compareixença del conseller d’Interior al Parla-
ment per a explicar l’actuació del seu Departament durant la 
vaga general del 29 de març
Tram. 311-02600/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les campanyes de promoció dels productes agro-
alimentaris ecològics
Tram. 311-02601/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a la promoció del consum social 
d’aliments ecològics
Tram. 311-02602/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a augmentar la sensibilització vers 
la producció agrària ecològica en l’àmbit educatiu
Tram. 311-02603/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions per a caracteritzar el consum d’ali-
ments ecològics
Tram. 311-02604/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a incrementar la producció i la fac-
turació dels operadors agraris ecològics
Tram. 311-02605/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a resoldre els punts crítics de la 
producció ecològica
Tram. 311-02606/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a fomentar la distribució i la comer-
cialització dels aliments ecològics
Tram. 311-02607/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions per al desenvolupament del sector 
agroalimentari ecològic en l’àmbit local
Tram. 311-02608/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a millorar l’estructuració del sector 
agroalimentari ecològic
Tram. 311-02609/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a garantir la certificació del pro-
ducte ecològic
Tram. 311-02610/09
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a garantir el seguiment i el control 
de la qualitat del producte ecològic
Tram. 311-02611/09
Anunci p. 101
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a actualitzar el sistema de control i 
certificació del producte ecològic
Tram. 311-02612/09
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a garantir que els conreus modifi-
cats genèticament i els productes fitosanitaris no contami-
nin els conreus d’agricultura ecològica
Tram. 311-02613/09
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a potenciar la recerca en matèria 
de produccions ecològiques
Tram. 311-02614/09
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a estructurar un sistema d’asses-
sorament en matèria ecològica
Tram. 311-02615/09
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a la formació dels agents del sector 
de la producció agroalimentària ecològica
Tram. 311-02616/09
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a reformar el marc legal de la pro-
ducció agroalimentària ecològica
Tram. 311-02617/09
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a reforçar l’estructura administrati-
va en matèria de producció agroalimentària
Tram. 311-02618/09
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a la creació d’un sistema de reco-
llida i tractament de dades estadístiques sobre la producció 
agrària ecològica
Tram. 311-02619/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a incloure els productes ecològics 
en les polítiques ambientals
Tram. 311-02620/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació del Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 311-02621/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari d’aplicació del Programa de prevenció 
i atenció a la cronicitat
Tram. 311-02622/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els recursos específics amb què es desenvoluparà 
el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 311-02623/09
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les llistes d’espera de cirurgia cardíaca a l’Hospital 
Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 311-02624/09
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’eliminació de l’exempció de taxes pels serveis 
prestats pels mossos d’esquadra en competicions esporti-
ves sense ànim de lucre
Tram. 311-02625/09
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motius pels quals el secretari general de l’Esport 
no estava informat de la modificació de les taxes sobre les 
competicions esportives
Tram. 311-02626/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement que tenia el conseller d’Interior de 
la modificació de la taxa que s’aplica pels serveis dels mos-
sos d’esquadra
Tram. 311-02627/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les responsabilitats polítiques pels perjudicis cau-
sats a les entitats i federacions esportives per la supressió 
de l’exempció de la taxa que s’aplica pels serveis dels mos-
sos d’esquadra
Tram. 311-02628/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la solució als problemes causats per la modificació 
de la taxa que s’aplica pels serveis dels mossos d’esquadra
Tram. 311-02629/09
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació donada a les federacions esportives 
amb relació a la modificació de les taxes sobre les compe-
ticions esportives
Tram. 311-02630/09
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació donada a la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis amb rela-
ció a la modificació de les taxes sobre les competicions es-
portives organitzades pels ajuntaments
Tram. 311-02631/09
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a evitar que les entitats esportives 
i els ens locals hagin de pagar la taxa que s’aplica pels ser-
veis dels mossos d’esquadra en competicions sense ànim 
de lucre
Tram. 311-02632/09
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recaptació pels serveis dels mossos d’esquadra 
a l’abril del 2012
Tram. 311-02633/09
Anunci p. 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les entitats o administracions que han pagat la 
taxa pels serveis dels mossos d’esquadra en proves espor-
tives a l’abril del 2012
Tram. 311-02634/09
Anunci p. 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el calendari de pagament de les subvencions 
a entitats sense ànim de lucre per a finançar activitats de 
prevenció de la infecció amb el VIH corresponents al 2011
Tram. 311-02635/09
Anunci p. 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a suplir la reducció de l’aporta-
ció econòmica del Ministeri de Sanitat i Consum per a finan-
çar activitats de prevenció de la infecció amb el VIH
Tram. 311-02636/09
Anunci p. 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les activitats de prevenció i assistència amb rela-
ció al VIH i la sida que deixaran de fer les organitzacions no 
governamentals
Tram. 311-02637/09
Anunci p. 109
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la convocatòria de subvencions per a les entitats 
sense ànim de lucre especialitzades en VIH i sida per al 2013
Tram. 311-02638/09
Anunci p. 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els recursos econòmics destinats el 2011 i el 2012 
al desenvolupament del Pla d’acció enfront del VIH i la sida 
2010-2013
Tram. 311-02639/09
Anunci p. 110

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la maquinària instal·lada al carrer de Mandri, de Bar-
celona, per les obres de construcció de la línia 9 del metro
Tram. 314-19031/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la maquinària instal·lada a la plaça de Sanllehy, 
de Barcelona, per les obres de construcció de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-19032/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la maquinària instal·lada a la via Augusta, de Barce-
lona, per les obres de construcció de la línia 9 del metro
Tram. 314-19033/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la maquinària instal·lada a la plaça de Lesseps, 
de Barcelona, per les obres de construcció de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-19034/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reserves de sòl per a ús agrari fetes per l’Institut 
Català del Sòl en el període 2011-2012
Tram. 314-19035/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats dutes a terme per a aconseguir els nous reptes de 
la política agrària comuna
Tram. 314-19036/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a promoure i assolir la conservació del patri-
moni cultural i històric de les cooperatives agràries
Tram. 314-19037/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la posada en marxa del Pla estratègic nacional de suport a 
l’agricultura i l’alimentació
Tram. 314-19038/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions fetes en el marc del Pla de formació dels profes-
sionals agraris per compte propi i els recursos que s’hi han 
destinat
Tram. 314-19039/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proporció de sòl agrari amb relació al sòl industrial i urbà
Tram. 314-19040/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’enquadrament del Pla de regadius d’aigua en el Pla hidro-
lògic nacional
Tram. 314-19041/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
indemnitzacions que s’atorguen a les zones de muntanya 
per les dificultats de la producció agrària en aquestes zones
Tram. 314-19042/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incidència de l’agricultura ecològica en el mercat agrícola 
català
Tram. 314-19043/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions que ha de dur a terme i els requisits que ha de 
complir la flota litoral catalana per a ésser considerada flota 
artesanal
Tram. 314-19044/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
cooperatives actives en el sector agrari
Tram. 314-19045/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat de dur a terme alguna campanya per a promoure 
els productes catalans de qualitat
Tram. 314-19046/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la diferència del preu entre els productes agrícoles venuts 
del productor al consumidor i els venuts mitjançant un in-
termediari
Tram. 314-19047/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos d’R+D+I destinats al sector agroalimentari
Tram. 314-19048/09
Formulació p. 115

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses qüestions relatives a les sentències per executar en 
diversos jutjats de Tarragona i Reus
Tram. 314-19049/09 a 314-19057/09
Formulació p. 115

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses qüestions relatives a les retallades i el garantiment 
d’un servei mínim de qualitat en els CAP de diverses pobla-
cions de les comarques de Tarragona
Tram. 314-19058/09 a 314-19099/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de residències il·legals per a gent gran detectades 
del 2010 ençà i sobre el pla previst per a oferir una plaça pú-
blica de residència a tothom qui ho necessiti
Tram. 314-19100/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el trasllat d’un intern del centre penitenciari de Figueres (Alt 
Empordà) a la unitat d’hospitalització psiquiàtrica penitenci-
ària del centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovi-
res (Baix Llobregat)
Tram. 314-19101/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en el procés de consulta pública de la Comissió 
Europea amb relació a l’elaboració d’un pla per a preservar 
els recursos hídrics a Europa
Tram. 314-19102/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les seves aportacions al procés de consulta pública de la 
Comissió Europea amb relació a l’elaboració d’un pla per a 
preservar els recursos hídrics a Europa
Tram. 314-19103/09
Formulació p. 119
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les beques de menjador a cadascun dels ser-
veis territorials educatius en data del 16 d’abril de 2012
Tram. 314-19104/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de rebuts de menjador impagats o retornats en data 
del 16 d’abril de 2012 i la variació del 2010 ençà
Tram. 314-19105/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes d’educació infantil i primària que fan ser-
vir el servei de menjador i la variació del 2010 ençà
Tram. 314-19106/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reglamentació per a l’habilitació d’espais per a refrigerar i 
coure aliments en els centres educatius públics
Tram. 314-19107/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possibilitat que els cossos especials ocupin determinats 
llocs de treball
Tram. 314-19108/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a determinar els cossos als quals han d’estar 
oberts cadascun dels llocs de la relació de llocs de treball 
de la Generalitat
Tram. 314-19109/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació dels criteris per a determinar els cossos als 
quals han d’estar oberts els llocs de la relació de llocs de 
treball de la Generalitat
Tram. 314-19110/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
document que recull els criteris per a determinar els cossos 
als quals han d’estar oberts els llocs de la relació de llocs de 
treball de la Generalitat
Tram. 314-19111/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris restrictius en l’obertura de llocs de treball als cossos 
especials de la Generalitat
Tram. 314-19112/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció del nombre d’hores de treball i el nombre de bai-
xes no substituïdes als centres de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-19113/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits tancats a l’Hospital Universitari Germans Tri-
as i Pujol, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-19114/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pacients en llista d’espera a l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), que han estat 
derivats a altres centres
Tram. 314-19115/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió o la reducció de les ambulàncies que prestaven 
servei a Bellpuig, Almenar, Alcarràs, Balaguer, la Granadella 
i Agramunt
Tram. 314-19116/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concessió del títol de família monoparental a la persona pro-
genitora que té la guarda dels fills
Tram. 314-19117/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·laboració del Departament de Cultura amb la Paeria i el 
Centre Municipal de Cultura de Cervera (Segarra) per a l’ela-
boració del còmic Viatge a l’origen de la Generalitat
Tram. 314-19118/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de colonoscòpies fetes pel Servei Català de la Salut 
del 2008 al 2011
Tram. 314-19119/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rehabilitació de la façana del centre corporatiu de l’Institut 
Català de la Salut, a Barcelona
Tram. 314-19120/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat al Ministeri de Sanitat de la possibilitat de cobrar per 
dia d’hospitalització
Tram. 314-19121/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possibilitat de treure de la cartera de serveis sanitaris els 
afegits a la cartera del Ministeri de Sanitat i Consum per a 
tot l’Estat
Tram. 314-19122/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una central de compres de productes farmacèutics unifica-
da per a tot l’Estat
Tram. 314-19123/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intervenció dels serveis socials amb relació als maltracta-
ments que rebien dos germans d’Esplugues de Llobregat 
(Baix Llobregat), un dels quals va morir el 12 d’abril de 2012
Tram. 314-19124/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació i la despesa de la Seguretat Social a Catalunya 
del 2005 ençà
Tram. 314-19125/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de programes individuals d’atenció de grau II, 
nivell 2, pendents de resolució en data del 31 de març de 
2012
Tram. 314-19126/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de programes individuals d’atenció de grau I, ni-
vell 1, pendents de resolució en data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19127/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb certificats de discapacitació en 
data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19128/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb una discapacitat superior al 65% 
en data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19129/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb discapacitat que tenen el progra-
ma individual d’atenció en data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19130/09
Formulació p. 128
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb una discapacitat superior al 65% 
que tenen el programa individual d’atenció en data del 31 de 
març de 2012
Tram. 314-19131/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones ingressades per a rebre atenció socio-
sanitària en data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19132/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb el programa individual d’atenció 
que estan ingressades per a rebre atenció sociosanitària en 
data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19133/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben prestacions de dependència 
en data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19134/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb la resolució del programa indivi-
dual d’atenció en data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19135/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les campanyes de promoció dels productes agroalimentaris 
ecològics
Tram. 314-19136/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a la promoció del consum social d’aliments 
ecològics
Tram. 314-19137/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a augmentar la sensibilització vers la producció 
agrària ecològica en l’àmbit educatiu
Tram. 314-19138/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a caracteritzar el consum d’aliments ecològics
Tram. 314-19139/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a incrementar la producció i la facturació dels 
operadors agraris ecològics
Tram. 314-19140/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a resoldre els punts crítics de la producció 
ecològica
Tram. 314-19141/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a fomentar la distribució i la comercialització 
dels aliments ecològics
Tram. 314-19142/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per al desenvolupament del sector agroalimentari 
ecològic en l’àmbit local
Tram. 314-19143/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a millorar l’estructuració del sector agroalimen-
tari ecològic
Tram. 314-19144/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a garantir la certificació del producte ecològic
Tram. 314-19145/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a garantir el seguiment i el control de la qualitat 
del producte ecològic
Tram. 314-19146/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a actualitzar el sistema de control i certificació 
del producte ecològic
Tram. 314-19147/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a garantir que els conreus modificats genètica-
ment i els productes fitosanitaris no contaminin els conreus 
d’agricultura ecològica
Tram. 314-19148/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a potenciar la recerca en matèria de producci-
ons ecològiques
Tram. 314-19149/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a estructurar un sistema d’assessorament en 
matèria ecològica
Tram. 314-19150/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a la formació dels agents del sector de la pro-
ducció agroalimentària ecològica
Tram. 314-19151/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a reformar el marc legal de la producció agroa-
limentària ecològica
Tram. 314-19152/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a reforçar l’estructura administrativa en matèria 
de producció agroalimentària
Tram. 314-19153/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a la creació d’un sistema de recollida i trac-
tament de dades estadístiques sobre la producció agrària 
ecològica
Tram. 314-19154/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a incloure els productes ecològics en les políti-
ques ambientals
Tram. 314-19155/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
no-adscripció de la Torre d’en Mornau als òrgans gestors del 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 314-19156/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’Institut Català del Sòl per a posar a la venda la 
Torre d’en Mornau
Tram. 314-19157/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes de la Torre de Claramunt (Anoia) que cur-
sen batxillerat a l’Institut de Capellades
Tram. 314-19158/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió del nombre d’alumnes de la Torre de Claramunt 
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(Anoia) que faran batxillerat a l’Institut de Capellades el curs 
2013-2014
Tram. 314-19159/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes de la Torre de Claramunt (Anoia) que 
cursen educació secundària obligatòria a l’Institut de Ca-
pellades
Tram. 314-19160/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió del nombre d’alumnes de la Torre de Claramunt 
(Anoia) que faran educació secundària obligatòria a l’Institut 
de Capellades el curs 2013-2014
Tram. 314-19161/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del servei de transport escolar per als alumnes 
d’educació secundària obligatòria de la Torre de Claramunt 
(Anoia)
Tram. 314-19162/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferiment de les places vacants del servei de transport es-
colar dels alumnes d’educació secundària obligatòria de la 
Torre de Claramunt (Anoia) als alumnes de batxillerat
Tram. 314-19163/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplaçament del president de la Generalitat de Llívia a 
Campllong en helicòpter el 12 d’abril de 2012
Tram. 314-19164/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
indicació als responsables del Cos d’Agents Rurals que els 
agents anessin a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
Tram. 314-19165/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per la qual els responsables del Cos d’Agents Rurals van 
ordenar a agents que anessin a emprovar-se l’uniforme a El 
Corte Inglés mentre estava activat el Pla Alfa
Tram. 314-19166/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obligacions dels agents rurals mentre està activat el Pla Alfa
Tram. 314-19167/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa en combustible i peatges produïda pel fet que 
els agents rurals vagin a emprovar-se l’uniforme a El Corte 
Inglés
Tram. 314-19168/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores de servei que els agents rurals dedicaran a 
anar a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
Tram. 314-19169/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vehicle amb el qual els agents rurals van a emprovar-se l’uni-
forme a El Corte Inglés
Tram. 314-19170/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eficiència d’enviar els agents rurals a emprovar-se l’unifor-
me a El Corte Inglés
Tram. 314-19171/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa derivada d’enviar els agents rurals a emprovar-se 
l’uniforme a El Corte Inglés
Tram. 314-19172/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
hores de servei que els agents rurals han destinat a anar a 
emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
Tram. 314-19173/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents rurals que van anar a emprovar-se l’unifor-
me a El Corte Inglés mentre estava activat el Pla Alfa
Tram. 314-19174/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés d’adjudicació a El Corte Inglés del contracte per a 
proveir d’uniforme els agents rurals
Tram. 314-19175/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels ajuts del 2010 a les agrupacions de produc-
tors d’oví i cabrum
Tram. 314-19176/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Ciutat Residencial de Tarragona
Tram. 314-19177/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la privatització de l’Hospital de Sant Llorenç, de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-19178/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-19179/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’aplicació del Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-19180/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos específics destinats al Programa de prevenció i 
atenció a la cronicitat
Tram. 314-19181/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions d’hèrnies i colonoscòpies derivades 
de l’Hospital de Bellvitge a altres centres
Tram. 314-19182/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’afectats per hepatitis C del 2003 al 
2011
Tram. 314-19183/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones en tractament per hepatitis C del 2003 
al 2010
Tram. 314-19184/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de les queixes dels pacients d’hepatitis C amb rela-
ció a l’autorització de nous medicaments
Tram. 314-19185/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-19186/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost del Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-19187/09
Formulació p. 143
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fusió del Banc de Sang i Teixits amb el Centre de Trasplanta-
ment de Teixits de l’Hospital Clínic
Tram. 314-19188/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les donacions de sang
Tram. 314-19189/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de transfusions de concentrats d’hematies, sang to-
tal, plasma, plaquetes i leucòcits del 2003 al 2011
Tram. 314-19190/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de transfusions de concentrats d’hematies, sang to-
tal, plasma, plaquetes i leucòcits el primer trimestre del 2012
Tram. 314-19191/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de transfusions de concentrats d’hematies, sang 
total, plasma, plaquetes i leucòcits
Tram. 314-19192/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles de les empreses i els consorcis de la Xarxa d’Hos-
pitals d’Utilització Pública i el Siscat
Tram. 314-19193/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat privada dels hospitals de la Xarxa d’Hospitals 
d’Utilització Pública
Tram. 314-19194/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
jubilacions dels professionals de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-19195/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
còmput anual mitjà dels salaris a l’Institut Català de la Salut 
i al sector concertat de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 314-19196/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre, la categoria i el salari dels professionals sanitaris a 
temps parcial
Tram. 314-19197/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost anual i les plantilles dels centres Cerca
Tram. 314-19198/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat privada a l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-19199/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fusió d’ens de gestió dins de la xarxa de responsabilitat pú-
blica de cada regió sanitària
Tram. 314-19200/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de la retallada de la part variable del salari 
dels professionals de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-19201/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prevenció del conflicte d’interessos i la iniquitat de tracte en-
tre els pacients d’assegurança pública i els d’assegurança 
privada dels centres del Siscat
Tram. 314-19202/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a cirurgia cardíaca a l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-19203/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
certesa d’unes informacions relatives al temps d’espera per 
a cirurgia cardíaca a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès
Tram. 314-19204/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la destitució del gerent de l’Institut de Recerca de 
l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-19205/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a apartar del seu càrrec el director de Recerca 
Clínica de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari de la 
Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-19206/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del patronat de l’Institut de Recerca de l’Hospital 
Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona, per a destituir 
el gerent i apartar del càrrec el director de Recerca Clínica
Tram. 314-19207/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació al Comitè Científic Intern de l’Institut de Recerca 
de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona, 
de la destitució del gerent i del director de Recerca Clínica
Tram. 314-19208/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la disminució de l’activitat d’hemodinàmica i de 
cateterisme cardíac a l’Hospital Germans Trias i Pujol, l’Hos-
pital Clínic i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 314-19209/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres privats als quals s’han derivat els pacients de cate-
terisme cardíac de l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau i l’Hospital Germans Trias i Pujol
Tram. 314-19210/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu del retard en el pagament de les expropiacions per les 
obres de la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà i Tor-
roella de Fluvià
Tram. 314-19211/09
Formulació p. 149

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses qüestions relatives al nombre d’infants i adoles-
cents que hi havia en els diversos centres d’acolliment en 
data de l’1 d’abril de 2012
Tram. 314-19212/09 a 314-19230/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions quirúrgiques desprogramades en 
pacients amb patologia neoplàsica als hospitals del Siscat 
el 2011
Tram. 314-19231/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb patologies neoplàsiques en llista 
d’espera quirúrgica als hospitals del Siscat en data del 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-19232/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera als hospitals del Siscat dels pacients amb 
patologia neoplàsica en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-19233/09
Formulació p. 151
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera de les proves diagnòstiques i de les especia-
litats per centres i regions sanitàries en data del 31 de de-
sembre de 2011
Tram. 314-19234/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos de l’Estat per a programes específics de recerca 
inclosos en el Projecte de llei de pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012
Tram. 314-19235/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades del Registre judicial de mortalitat del 2003 al primer 
trimestre del 2012
Tram. 314-19236/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’homicidis i assassinats durant el primer trimestre 
dels anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-19237/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’homicidis i assassinats el 2010 i el 2011
Tram. 314-19238/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones mortes per violència de gènere durant el 
primer trimestre dels anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-19239/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones mortes per violència de gènere el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-19240/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de víctimes mortals per accidents de trànsit durant 
el primer trimestre dels anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-19241/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de víctimes mortals per accidents de trànsit el 2010 
i el 2011
Tram. 314-19242/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de morts naturals durant el primer trimestre dels 
anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-19243/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts naturals el 2010 i el 2011
Tram. 314-19244/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de suïcidis durant el primer trimestre dels anys 
2010, 2011 i 2012
Tram. 314-19245/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis i temptatives de suïcidi del 2003 al 2011
Tram. 314-19246/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades del Registre de mortalitat del Departament de Salut 
del 2003 ençà
Tram. 314-19247/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a tractaments de radioteràpia a l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-19248/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres sanitaris als quals es deriven els pacients de radio-
teràpia que no poden ésser atesos a l’Hospital Arnau de Vi-
lanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-19249/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de la posada en funcionament del segon accelerador 
lineal de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-19250/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del tancament de les llibreries de la Generalitat
Tram. 314-19251/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contradicció entre el reconeixement del paper de les llibreri-
es i el tancament de les llibreries de la Generalitat
Tram. 314-19252/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de la difusió de les obres de les llibreries de la 
Generalitat
Tram. 314-19253/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament del servei de venda en línia de les obres de les 
llibreries de la Generalitat
Tram. 314-19254/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament del servei de distribució i venda de les obres de 
les llibreries de la Generalitat
Tram. 314-19255/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’acord mutu derivats de les expropiacions per a 
la construcció de la carretera C-31 entre la Tallada d’Empor-
dà i Torroella de Montgrí
Tram. 314-19256/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per al pagament selectiu als propietaris per les ex-
propiacions per a la construcció de la carretera C-31 entre la 
Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 314-19257/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retencions de crèdit per als pagaments de les expropiaci-
ons per a la construcció de la carretera C-31 entre la Tallada 
d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 314-19258/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pagat als propietaris expropiats per la construcció 
de la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella 
de Montgrí
Tram. 314-19259/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels interessos pagats pel retard en els pagaments 
als propietaris expropiats per la construcció de la carretera 
C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 314-19260/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de pagament als propietaris expropiats per la construc-
ció de la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torro-
ella de Montgrí
Tram. 314-19261/09
Formulació p. 159
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la intenció del Govern de l’Estat de modificar la normativa 
d’horaris comercials
Tram. 314-19262/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a defensar les competències exclusives en 
matèria de fixació d’horaris comercials
Tram. 314-19263/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el plantejament d’un conflicte de competències amb el Go-
vern de l’Estat per la modificació de la normativa d’horaris 
comercials
Tram. 314-19264/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes amb el Govern de l’Estat sobre la modificació de 
la regulació dels horaris comercials
Tram. 314-19265/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
converses amb el Govern de l’Estat amb relació a la volun-
tat d’aquest de legislar per a garantir la lliure circulació dels 
béns produïts a l’Estat
Tram. 314-19266/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de l’atenció pediàtrica del consultori de Sant Llo-
renç d’Hortons (Alt Penedès)
Tram. 314-19267/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació del web del Servei Català de Trànsit sobre els ac-
cidents de trànsit
Tram. 314-19268/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eliminació de l’exempció de taxes pels serveis prestats pels 
mossos d’esquadra en competicions esportives sense ànim 
de lucre
Tram. 314-19269/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motius pels quals el secretari general de l’Esport no estava 
informat de la modificació de les taxes sobre les competici-
ons esportives
Tram. 314-19270/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el coneixement que tenia el conseller d’Interior de la mo-
dificació de la taxa que s’aplica pels serveis dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-19271/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
responsabilitats polítiques pels perjudicis causats a les enti-
tats i federacions esportives per la supressió de l’exempció 
de la taxa que s’aplica pels serveis dels mossos d’esquadra
Tram. 314-19272/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució als problemes causats per la modificació de la taxa 
que s’aplica pels serveis dels mossos d’esquadra
Tram. 314-19273/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació donada a les federacions esportives amb re-
lació a la modificació de les taxes sobre les competicions 
esportives
Tram. 314-19274/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació donada a la Federació de Municipis de Catalunya 

i l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la modifi-
cació de les taxes sobre les competicions esportives orga-
nitzades pels ajuntaments
Tram. 314-19275/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a evitar que les entitats esportives i els ens 
locals hagin de pagar la taxa que s’aplica pels serveis dels 
mossos d’esquadra en competicions sense ànim de lucre
Tram. 314-19276/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de construcció de l’Institut de la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-19279/09
Formulació p. 164

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en 
comissió sobre les perspectives publicitàries de Catalunya 
Ràdio
Tram. 313-00009/09
Anunci p. 165

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre la direcció de Televisió de Catalunya
Tram. 313-00010/09
Anunci p. 165

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els canvis respecte a la direcció de Televisió 
de Catalunya
Tram. 313-00011/09
Anunci p. 165

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les perspectives publicitàries de les empreses 
de la Corporació
Tram. 313-00012/09
Anunci p. 165

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les retransmissions esportives de Televisió de 
Catalunya
Tram. 313-00013/09
Anunci p. 166

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució de les empreses de 
la Corporació
Tram. 322-00036/09
Anunci p. 166

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la reestructuració de l’organi-
grama directiu de les empreses de la Corporació
Tram. 322-00037/09
Anunci p. 166

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les prioritats del Consell de Go-
vern
Tram. 322-00038/09
Anunci p. 167

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el paper dels mitjans de comu-
nicació públics durant les jornades que tenen un interès in-
formatiu especial
Tram. 322-00039/09
Anunci p. 167
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la pluralitat política
Tram. 322-00040/09
Anunci p. 167

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els elements que s’han de pre-
servar i potenciar en el model de la ràdio i la televisió públi-
ques
Tram. 322-00041/09
Anunci p. 168

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el marc laboral de la Corporació 
i de les seves empreses
Tram. 322-00042/09
Anunci p. 168

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els projectes presentats en la 
convocatòria de la Marató per la Pobresa
Tram. 322-00043/09
Anunci p. 168

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la planificació de l’elaboració 
del contracte programa
Tram. 322-00044/09
Anunci p. 169

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les perspectives amb relació als 
drets d’emissió de futbol de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00045/09
Anunci p. 169

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el manteniment del lideratge 
de TV3
Tram. 322-00046/09
Anunci p. 169

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

oralment en comissió sobre la previsió respecte a la publi-
citat
Tram. 322-00047/09
Anunci p. 170

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la indústria audiovisual amb re-
lació al talent intern de la Corporació
Tram. 322-00048/09
Anunci p. 170

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’organització del Consell de 
Govern arran de la reducció del nombre de membres
Tram. 322-00049/09
Anunci p. 170

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment de les mesures 
anunciades pel Govern de l’Estat per al finançament de les 
televisions autonòmiques
Tram. 322-00050/09
Anunci p. 171

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el finançament i l’organització 
de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00051/09
Anunci p. 171

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el finançament i l’organització 
de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00052/09
Anunci p. 171

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre l’evolució de les audiències 
de les emissores de Catalunya Ràdio
Tram. 323-00037/09
Anunci p. 171
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els canvis en les tarifes de reg 
del canal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00200/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Programa interdepartamental 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 310-00201/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els peatges a les autopistes
Tram. 310-00202/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la Conferència Sectorial d’Edu-
cació
Tram. 310-00203/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’eficiència i estal-
vi energètics
Tram. 310-00204/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els indicadors del cinema doblat 
al català
Tram. 310-00205/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures de copagament sa-
nitari
Tram. 310-00206/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les decisions del Govern de l’Es-
tat en matèria de salut
Tram. 310-00207/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les decisions del Govern de l’Es-
tat en matèria d’educació
Tram. 310-00208/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la possible 
intervenció de Catalunya i sobre les mesures 
del Govern per a evitar-la
Tram. 317-00129/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el senti-
ment d’assetjament per l’actitud del Govern 
de l’Estat i sobre les mesures previstes amb 
relació a l’impagament del deute amb Cata-
lunya
Tram. 317-00130/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’anunci 
d’un possible avançament de les eleccions
Tram. 317-00131/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
anunciades pel Govern de l’Estat per a la re-
ducció del dèficit i per a la sortida de la crisi
Tram. 317-00132/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els motius 
de la possible intervenció de Catalunya
Tram. 317-00133/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el canvi en 
la política d’estratègies i aliances del Govern 
davant la greu crisi política i econòmica
Tram. 317-00134/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-
P 51).

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment del dret dels 
ciutadans del partit judicial de Reus (Baix 
Camp) a la justícia
Tram. 311-00332/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la suspensió de judicis i 
la sol·licitud als advocats i procuradors que 
no presentin escrits de tràmit per manca de 
funcionaris al Jutjat Penal núm. 1 de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 311-00333/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el comunicat del Jutjat Pe-
nal núm. 1 de Reus (Baix Camp) de suspen-
sió total de l’atenció al públic per manca de 
funcionaris
Tram. 311-00334/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la demora de l’obertura del 
centre penitenciari Puig de les Basses, de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00938/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació pressupostària del 
2012 per a obrir el centre penitenciari Puig de 
les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00939/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’obertura del centre peni-
tenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-00940/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la cobertura de les vacants 
generades en el centres penitenciaris tingu-
da en compte en els pressupostos del 2012
Tram. 311-00941/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la dotació pressupostària 
per a les ofertes públiques d’ocupació dels 
centres penitenciaris el 2012
Tram. 311-00942/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria d’oposicions 
per als juristes, psicòlegs, educadors i tre-
balladors socials de l’àmbit penitenciari
Tram. 311-00943/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el règim de permisos per als 
interns dels centres penitenciaris
Tram. 311-00944/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la construcció del centre pe-
nitenciari Els Plans, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 311-00945/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el manteniment de les 
retribucions del personal dels serveis peni-
tenciaris, incloses la del Pla d’iniciació a la 
promoció exterior i la del Programa de nor-
malització horària, el 2012
Tram. 311-01004/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la decisió de suprimir llocs 
de treball a l’Administració de justícia
Tram. 311-01073/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte de les retallades 
en les oficines judicials
Tram. 311-01074/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pagament dels honoraris 
endarrerits del torn d’ofici
Tram. 311-01075/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).
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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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

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

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a detectar la 
reincidència en delictes i faltes en les perso-
nes jutjades
Tram. 311-02264/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el trasllat de la presó de la 
Trinitat Vella a la Zona Franca
Tram. 311-02321/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes de l’aturada del 
trasllat de la presó de la Trinitat Vella en l’ús 
dels habitatges per als funcionaris associats 
a aquest centre
Tram. 311-02322/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els litigis amb els funcionaris 
de la presó de la Trinitat Vella per la propie-
tat dels habitatges per a funcionaris de pre-
sons associats a aquest centre
Tram. 311-02323/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu pel qual els habitat-
ges per a funcionaris de presons associats 
a la presó de la Trinitat Vella estan desocu-
pats, abandonats i en mal estat
Tram. 311-02324/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions a empren-
dre davant el mal estat dels habitatges per a 
funcionaris de presons associats a la presó 
de la Trinitat Vella
Tram. 311-02325/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’interns que van 
al centre de dia de la presó de la Trinitat Vella
Tram. 311-02326/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de treballadors 
destinats a la presó de la Trinitat Vella i la ca-
tegoria que tenen
Tram. 311-02327/09

Substanciació

Sessió núm. 24 de la Comissió de Justícia, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 293).
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Resposta del Govern
Reg. 61130 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16552/09

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch; Marina Geli i Fà-
brega

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

El Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) és una 
iniciativa interdepartamental del Govern de Catalunya 
per lluitar contra el sedentarisme. El PAFES promou la 
salut des de l’atenció primària mitjançant el consell i la 
prescripció d’activitat física. Per aconseguir-ho millora 
la capacitació de professionals sanitaris i d’AF i facilita 
la pràctica als usuaris de l’atenció primària.

Es centra en persones adultes sedentàries amb factors de 
risc cardiovascular, en les quals no es pot aconseguir un 
bon control dels problemes de salut si la persona continua 
sent sedentària. L’objectiu final és la promoció de la sa-
lut, la prevenció de l’aparició de malalties cròniques i la 
millora de l’autonomia i la responsabilitat sobre la pròpia 
salut en aquesta població altament utilitzadora de serveis 
sanitaris, en especial d’atenció primària. Alguns estudis 
han mostrat com l’increment d’activitat física en persones 
amb patologia o factors de risc crònics es relaciona amb 
una menor utilització de serveis sanitaris.

Els objectius específics són:

– Incorporar la prescripció i el consell d’activitat física 
com a eina preventiva i terapèutica d’utilització en l’aten-
ció primària de salut.

– Millorar la capacitació dels professionals implicats 
mitjançant cursos de formació i reciclatge.

– Coordinar els recursos assistencials que poden interve-
nir en el procés de prescripció de l’activitat física.

– Potenciar la utilització de recursos comunitaris, entre 
ells dels equipaments esportius, existents a nivell terri-
torial.

– Impulsar la col·laboració entre els diferents sectors i 
institucions implicats en cada cas.

Les recomanacions d’activitat física inclouen tres nivells 
diferenciats:

1. Consell general. S’aconsella augmentar l’activitat físi-
ca en base a l’oferta municipal d’activitat física saludable.

2. Consell i prescripció d’activitat física assessorada. Es 
fa un consell periòdic amb objectius progressius basats 
en rutes saludables per caminar que s’han planificat tèc-
nicament.

3. Consell d’exercici físic supervisat. El professional d’a-
tenció primària deriva el pacient, prèvia valoració fun-
cional realitzada pel metge de l’esport, a un programa 
d’exercici físic, dirigit per tècnics esportius, en un equi-
pament esportiu del municipi.

S’han realitzat activitats de:

– Selecció de centres d’atenció primària, i municipis en 
tres fases.

– Secretària General d’Esport ha signat convenis amb 
aquests municipis per desplegar el PAFES. Els municipis 
s’impliquen a través dels equipaments esportius munici-
pals i el disseny de les rutes saludables

– Formació de formadors de professionals sanitaris: 
s’han realitzat cursos de formació descentralitzada en 
que han participat un metge i una infermera de cadascun 
dels equips d’atenció primària implicats, que actuen com 
a referents del tema. A la seva vegada aquests han format 
a la resta de professionals dels equips.

– S’ha estandarditzat la intervenció dels professionals de 
medicina de l’esport i dels llicenciats en ciències de l’ac-
tivitat física i l’esport.

– S’ha desenvolupat el web del programa (www.pafes.
cat) que recull diferents materials d’educació per a la sa-
lut i que serveix de repositori de les rutes saludables dis-
senyades i els recursos identificats.

– S’ha col·laborat amb nombroses activitats comunitàries, 
com la celebració del Dia Mundial de l’activitat física.

Situació actual

– S’han format els professionals de 217 equips d’atenció 
primària (60% del total de Catalunya).

– S’han identificat 452 referents del programa a l’atenció 
primària i 322 llicenciats en ciències d’educació física i 
tècnics esportius. Col·laboren més de 42 metges de l’es-
port. Més de 3000 professionals de salut i esport formats.

– S’han dissenyat o identificat més de 644 rutes planifi-
cades tècnicament en 170 municipis (Més de 20.000 des-
carregues dels pdf de les rutes de la pàgina web)

– La Secretària General d’Esport ha signat convenis amb 
aquests municipis per desplegar el PAFES. Els municipis 
s’impliquen a través dels equipaments esportius munici-
pals i el disseny de les rutes saludables.

– Segons dades de l’ICS, fins febrer de 2011, a 52.189 
persones ateses a 237 equips d’atenció primària se’ls ha 
demanat pel seu nivell d’activitat física i a 34.576 se les 
ha aconsellat o fet una prescripció d’activitat física. En 



2 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 308

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 30

un 4% dels casos se’ls ha derivat a un equipament espor-
tiu per entrar en un programa d’exercici físic supervisat.

– S’han fet més de 62 grups d’exercici físic supervisat en 
diferents equipaments esportius de tot Catalunya (1016 
usuaris i Els metges de l’esport han fet més de 1509 revi-
sions mèdicoesportives).

– La pàgina web del PAFES www.pafes.cat ha re-
but 19.131 visites (71,6 visites/dia) fins el 27 d’octubre 
de 2010. (68940 pàgines vistes), descarregat 32141 pdf 
(20000 rutes) i 69 visites/dia.

– S’han realitzat més de 40 comunicacions i ponències a 
congressos científics internacionals i estatals.

Principals indicadors de seguiment del PAFES:

2008 2009 2010 2011

Pla d’activitat Física, esport i 
salut (PAFES) (amb Secretària 
General de l’Esport)

nombre d’ABS 75 97 217 217

nombre de municipis - 60 170 170
nombre de rutes saludables planificades - 236 644 644
nombre usuaris ABS amb estadiatge  ac-
tivitat física (eCAP)

- 4.261 28.906 52.162

nombre usuaris ABS aconsellats sobre  
activitat física (eCAP)

- 3.943 15.575 34.576

Referents EAP formats - 285 452 452
Grups exercici físic supervisat - 1 27 62
Activitats Dia Mundial Activitat física - - 116 272
Participants Dia Mundial activitat Física - - 36.890 66.359

La previsió pel període 2012-2015 és continuar amb el 
desplegament i l’impuls al PAFES emmarcat en el pro-
jecte 2.2 del Pla de salut (programes de protecció, pro-
moció i prevenció en el marc de la cronicitat), en especial 
en els aspectes més comunitaris, i començar l’extensió 
del PAFES a altres grups d’edats (Infància –adolescèn-
cia).

En el marc del desplegament de l’Agència de Salut Públi-
ca, es preveu integrar en el territori les activitats de salut 
pública i assistencials en el marc de programes comuni-
taris de prevenció de l’obesitat

Barcelona, 13 d’abril de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16566/09

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

ració a tercers de cada centre hospitalari de la xarxa pú-
blica i el percentatge d’activitat privada del 2003 al 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch; Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les preguntes 
amb NT 314-16566/09, 314-16606/09, 314-16607/09; 314-
16608/09; 314-16609/09; 314-16610/09; 314-16616/09; 
314-16642/09; 314-16643/09; 314-16644/09; 314-
16645/09; 314-16646/09; 314-16647/09; 314-16648/09; 
314-16649/09; 314-16650/09 i 314-16651/09, es responen 
conjuntament.

Per conèixer l’evolució de les magnituds econòmiques 
dels hospitals del SISCAT, la Central de Balanços del 
Servei Català de la Salut elabora cada any un informe 
que posa de manifest com varien en el temps les princi-
pals partides del Compte de pèrdues i guanys i del Ba-
lanç del conjunt dels centres, així com d’algunes ràtios 
que aproximen l’estat de situació de determinats concep-
tes generalment utilitzats en l’anàlisi financera.

A partir d’aquesta informació es pot analitzar l’evolució 
de la situació econòmicofinancera de la xarxa hospita-
lària d’utilització pública amb el detall dels conceptes 
comptables que es recullen a les Bases d’Informació que 
fixen el nivell de desglossament dels comptes que s’apor-
ten a la Central de Balanços per part dels hospitals. Pel 
que fa al seu funcionament, la Central de Balanços, cre-
ada i dirigida conjuntament per l’Administració sanitària 
i els propis centres de la xarxa, elabora per a cada centre 
un informe comparatiu del propi centre en relació al con-
junt de centres més comparables amb ell mateix des del 
punt de vista econòmic i d’activitat sanitària. Aquests in-
formes, però, són d’ús exclusiu dels centres ja que la Cen-
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tral de Balanços, com a norma de funcionament, garan-
teix la confidencialitat de les dades de cada centre.

En qualsevol cas, també cal advertir que la Generalitat, 
mitjançant el Servei Català de la Salut, compra serveis 
sanitaris a la xarxa de centres, que li facturen aquesta ac-
tivitat d’acord amb les tarifes legalment aprovades i pu-
blicades. Per tant, el control de l’Administració sanitària 
sobre la xarxa d’hospitals, des de la perspectiva econò-
mica es centra en l’acompliment del contracte (concert, 
conveni o contracte) i no tant en el control de la gestió 
econòmica de cada centre. Val a dir, però, que els comp-
tes anuals que presenta el Govern al Parlament recull 
també els comptes dels centres que pertanyen al sector 
públic, entre els quals es poden trobar els dels hospitals 
que formen part del sector públic de Salut.

En conseqüència, per a respondre al conjunt de preguntes 
sobre l’evolució de determinats aspectes de la informació 
econòmica dels hospitals, s’ha confeccionat un quadre 
(annex) que recull les dades de la mostra agregada dels 
hospitals del SISCAT per a cada un dels ítems sol·licitats 
a les preguntes i disponibles (fins l’exercici 2010) a la ba-
se de dades de la Central de Balanços. L’esquema de les 
dades les agrupa en tres grans àmbits: pèrdues i guanys, 
balanç i ràtios econòmicofinanceres.

Cal tenir en compte que la informació a partir de l’exer-
cici 2008 es presenta d’acord al Pla general de Comptabi-
litat aprovat per Reial decret 1514/2007 de 16 de novem-
bre. El mateix pla estableix a la norma 22a de registres i 
valoració que, quan es produeix una esmena d’errors re-
latius a exercicis anteriors, s’ha d’aplicar el mateix criteri 
que als canvis de criteris comptables, és a dir, s’ha d’apli-
car de forma retroactiva i el seu efecte s’ha de calcular 
des de l’exercici més antic per al qual es disposi d’infor-
mació. En conseqüència, els resultats d’anys anteriors es 
poden veure afectats per l’aplicació d’aquesta norma.

Barcelona, 19 d’abril de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

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

Resposta del Govern
Reg. 61036 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16581/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
demora en l’aprovació dels expedients de renda mínima 
d’inserció del 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que els nous ex-
pedients de la Renda Mínima es donen d’alta en funció 
de les disponibilitats pressupostàries. No fer-ho així faria 
insostenible el programa.

Barcelona, 11 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 61037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16582/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment d’ingressos mínims a les persones que esgo-
tin les prestacions i els subsidis d’atur el 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

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

D’acord amb el que disposa la Constitució i la normativa 
sobre seguretat social les dotacions de recursos, subsidis 
o subvencions derivades de la pèrdua de recursos eco-
nòmics com a conseqüència de la destrucció d’ocupació 
correspon a l’Estat.

Barcelona, 11 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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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

Resposta del Govern
Reg. 61038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16583/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives del Departament d’Empresa i Ocupació a la 
renda mínima d’inserció

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

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

D’acord al que disposa la Constitució i la normativa so-
bre seguretat social les dotacions de recursos, subsidis 
o subvencions derivades de la pèrdua de recursos eco-
nòmics com a conseqüència de la destrucció d’ocupació 
correspon a l’Estat. Tanmateix, als casos estrictament la-
borals s’hi dedicaran els recursos de què es disposi per 
a polítiques actives transferits per l’Estat sent aquest col-
lectiu, un col·lectiu d’atenció prioritària.

Barcelona, 11 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’atorgar una partida extra-
ordinària per a emergències socials als ajun-
taments i consells comarcals
Tram. 314-16584/09

Resposta del Govern
Reg. 61039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16584/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’atorgar una partida extraordinària per a emer-
gències socials als ajuntaments i consells comarcals

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el Govern ha 
previst una partida de 130 milions d’euros per donar co-

bertura al programa de la Renda Mínima d’Inserció du-
rant l’any 2012.

Barcelona, 11 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 61040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16585/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eliminació de l’accés a uns ingressos mínims de subsis-
tència per a persones sense altres fonts d’ingressos

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

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

La reforma de la Renda Mínima d’Inserció s’ha fet se-
guint els procediments legals establerts. S’està gestionant 
el programa d’acord amb les modificacions legals intro-
duïdes a la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fis-
cals, financeres i administratives i de creació de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics.

Barcelona, 11 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 61358 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16591/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions fetes per l’Agència Catalana del Consum amb 
relació a la problemàtica de les participacions preferents
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

L’Agència Catalana del Consum ha iniciat, d’acord 
amb el que preveu l’article 341-2 del Codi de Consum, 
la pràctica de diligències prèvies amb la finalitat d’es-
brinar els fets infractors que puguin existir en les con-
dicions en què aquest producte financer es va comerci-
alitzar, i concretament quina va ser la informació que 
es va facilitar als consumidors que finalment van ad-
quirir aquest producte i quina era la publicitat que se 
n’havia fet. En cas de detectar incompliments en algun 
d’aquests aspectes l’Agència Catalana del Consum pro-
cedirà a obrir els expedients sancionadors que corres-
ponguin.

A banda d’aquesta actuació de control l’Agència Catalana 
del Consum intentarà la mediació amb entitats financeres 
per tal que facilitin una solució a les reclamacions que 
hem rebut fins a aquest moment.

A més l’Agència Catalana del Consum està en contacte 
amb altres organismes públics i entitats que estan inter-
venint en aquest cas, especialment l’associació de con-
sumidors AICEC-ADICAE, Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances, que està sent molt activa 
en relació amb aquest tema.

Barcelona, 2 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 61359 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16592/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions fetes per a protegir els interessos dels pe-
tits inversors que van subscriure participacions prefe-
rents

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

Amb la informació facilitada a la pregunta 314-16591/09 
sobre les actuacions de l’Agència Catalana del Consum 
es dona resposta a aquesta pregunta, atès que és un or-

ganisme autònom del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya.

Barcelona, 2 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 61360 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16593/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
problemàtica de les participacions preferents i sobre l’ac-
tuació dels bancs i de les caixes

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

El Govern expressa la necessitat que siguin els organis-
mes reguladors, Banc d’Espanya i Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, els que han de valorar l’actuació de 
bancs i caixes, atès que són els competents en primera 
instància en el control d’aquestes activitats de comercia-
lització de productes financers; a banda de les actuacions 
que com ja s’ha informat a les preguntes 314-16591/09 i 
314-16592/09 està duent a terme l’Agència Catalana del 
Consum en l’àmbit de les seves competències.

En aquest sentit, cal assenyalar que la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors ja va advertir al 2009 que aquest 
producte financer era complex i d’alt risc.

També cal apreciar que en aquest moment es dona el 
cas que algunes de les entitats financeres que en el seu 
moment van comercialitzar aquest producte estan inter-
vingudes, per això cal tenir en compte en quin moment 
s’han adquirit aquests productes ja que la seva comercia-
lització es va iniciar a finals dels anys 90 en un moment 
en que, globalment, la situació de les entitats financeres 
era força diferent a l’actual.

A més és convenient distingir en aquest cas entre dos 
perfils d’usuaris d’aquest producte financer. D’una ban-
da, l’inversor que amb més o menys capacitat econòmi-
ca està informat i familiaritzat amb els productes finan-
cers i amb el llenguatge habitualment utilitzat per les 
entitats financeres. Per altra banda, persones amb pocs 
o nuls coneixements en l’àmbit financer i que en molts 
casos poden haver dipositat en aquests productes tots els 
seus estalvis, i que a més ara en la situació de crisi poden 
veure’s en la necessitat de recuperar-los. Determinar la 
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idoneïtat de les persones que volen adquirir aquest pro-
ducte és precisament la finalitat de la normativa MIFID 
vigent des del novembre del 2007, normativa que d’acord 
amb la documentació analitzada fins a aquest moment 
es complia per part de les entitats financeres. Si les enti-
tats financeres van efectuar correctament o no l’avaluació 
d’aquests perfils és una qüestió difícil de provar i que en 
darrer terme probablement es podria acabar determinant 
en seu judicial.

En qualsevol cas, s’ha d’analitzar cada cas revisant els 
contractes per tal de determinar si es pot arribar a cons-
tatar alguna infracció en matèria de consum, sens perju-
dici d’altres incompliments que també es puguin deduir 
en relació amb la normativa específica de serveis finan-
cers.

Barcelona, 2 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat de 
les despeses anuals
Tram. 314-16642/09

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
ingressos per facturació a mútues
Tram. 314-16650/09

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels 
ingressos per prestació de serveis assisten-
cials a càrrec del CatSalut
Tram. 314-16651/09

Resposta del Govern
Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16566/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16660/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació i la construcció de l’Escola Sant Iscle, de Vidre-
res (Selva)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

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

El projecte executiu per la construcció de la nova escola 
de Sant Iscle de Vidreres està redactat, l’execució de les 
obres es durà a terme quant la disponibilitat pressupostà-
ria ho permeti, d’acord amb els terminis d’execució habi-
tuals d’una obra

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vegades que s’ha reunit la Comis-
sió Nacional per a una Intervenció Coordina-
da contra la Violència Masclista el 2011
Tram. 314-16677/09

Resposta del Govern
Reg. 61220 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16677/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vegades que s’ha reunit la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista el 
2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que la Comis-
sió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista es va reunir el 31 de gener de 2012.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 61730 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16684/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi del Protocol marc per a una intervenció coordi-
nada contra la violència masclista

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que durant l’any 
2011 s’ha avaluat l’adequació i aplicabilitat del capítol de 
Protecció de dades del Protocol Marc per a una Inter-
venció Coordinada contra la Violència Masclista, en el 
marc de diversos circuits territorials per a l’abordatge de 
la vio lència masclista.

Aquesta anàlisi ha permès examinar l’aplicabilitat i la 
utilitat de les recomanacions realitzades sobre la protec-
ció de dades i servirà per a modificar el document, de 
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manera que sigui més operatiu per als professionals de la 
xarxa d’intervenció.

Barcelona, 19 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16692/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pèrdua dels Fons d’adaptació a la globalització aprovats 
pel Parlament Europeu per a ajudar els treballadors de 
Lear

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjun-
ta a les iniciatives amb NT de la 314-16692/09 a la 314-
16699/09:

La Comissió Europea va demanar el 10 de juny de 2011, 
que es retirés la sol·licitud de FEAG presentada per a per-
sones treballadores de l’empresa LEAR perquè no podia 
ser admesa, atès que no es donaven els criteris establerts 
en la normativa reguladora del FEAG per a la seva tra-
mitació.

La Comissió Europea va informar que la sol·licitud pre-
sentada no era admissible ja que no es donaven els crite-
ris establerts a la normativa reguladora del FEAG per a la 
seva tramitació, que són:

– 500 treballadors acomiadats (es pren com a referència 
de l’acomiadament la data de baixa en seguretat social, 
document probatori disponible) en un període de quatre 
mesos

– La sol·licitud s’ha de presentar en el termini de 10 set-
manes a partir de la data en que es compleixin les condi-
cions d’intervenció.

A la sol·licitud a FEAG presentada el 22 de juliol de 2010, 
consten les següents dades sobre elegibilitat de les perso-
nes participants:

Període d’elegibilitat: 14 de gener 2010 /14 de maig 2010 
(període de referència)

Nombre d’acomiadament: 515

Nombre de baixes en seguretat social en el període de re-
ferència indicat: 501

De la posterior comprovació de l’elegibilitat de les per-
sones participants, es comprova que de les 515 persones 
acomiadades, són elegibles 115 persones perquè havien 
causat baixa a la Seguretat Social entre el 14 de gener i el 
14 de maig de 2010. La resta, 400, no podien ser elegibles 
perquè havien estat de baixa en dates diferents del perío-
de d’elegibilitat.

Es va demanar a la Unitat administradora del FSE que 
fes arribar una consulta a la Comissió en el sentit de si 
podrien canviar-se les dates del període d’elegibilitat, de 
manera que el període comprés fos del dia 1 de gener al 
1 de maig del 2010 (ja que si s’acceptés aquesta modifi-
cació en les dates, hi hauria 507 persones elegibles). La 
Comissió, el 10 de juny de 2011, va denegar la petició en 
base a què la modificació del període d’elegibilitat com-
porta la denegació automàtica de la sol·licitud, ja que es-
taria fora de termini, atès que entre l’1 de maig i el 22 de 
juliol de 2010, data de la presentació de la sol·licitud, ha-
vien transcorregut més de 10 setmanes.

El Departament de Treball va complir amb els requisits 
per a la presentació de la sol·licitud de l’ajut FEAG, ja 
que les dates elegibles que reflectia la sol·licitud, era del 
14 de gener de 2010 al 14 de maig de 2010 i, per tant, es 
va presentar dins del termini de 10 setmanes que marca 
la normativa FEAG. La comprovació dels requisits dels 
possibles beneficiaris es va realitzar un cop presentada 
la sol·licitud.

El conveni subscrit entre el Departament de Treball i 
l’empresa LEAR, signat per les parts el dia 25 de maig 
de 2010, estableix a la seva clàusula 6.2.4, que l’empresa 
es compromet a efectuar al seu càrrec totes les actuaci-
ons previstes amb el finançament compromès de 700.000 
euros, fins i tot en el supòsit que la sol·licitud de cofinan-
çament del FEAG fos desestimada.

Atès que es va haver de retirar la sol·licitud de la subven-
ció, l’empresa no tenia l’obligació d’aportar el 35% del 
FEAG.

La situació dels treballadors de l’empresa LEAR a 21 de 
novembre, última data de seguiment, dels 501 extreballa-
dors de LEAR amb informació en les bases de dades de 
demandants del SOC, 141 no constaven com a desocu-
pats al Servei d’Ocupació de Catalunya. Els altres 25, en-
cara que inscrits estaven ocupats. El percentatge d’aturats 
en recerca de feina era del 66,8%.

En el període de 1/06/2010 a 21/11/2011 els extreballa-
dors de LEAR han realitzat 160 accions ocupacionals, 
destacant 118 cursos de formació. Cal tenir en compte 
que aquestes accions han estat complementàries a les re-
alitzades dintre el Pla Social de l’empresa (taller de com-
petències, formació a mida, etc.).

Barcelona, 13 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes per les quals el Parlament 
Europeu no ha fet arribar els ajuts del Fons 
d’adaptació a la globalització als treballa-
dors de Lear
Tram. 314-16693/09

Resposta del Govern
Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16692/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment dels requisits i terminis 
per a aconseguir els ajuts del Fons d’adap-
tació a la globalització per als treballadors 
de Lear
Tram. 314-16694/09

Resposta del Govern
Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16692/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16692/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16692/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16692/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16692/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures perquè Lear faci efectiu 
l’import per a un pla de formació i reinserció 
dels treballadors
Tram. 314-16699/09

Resposta del Govern
Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16692/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61361 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16701/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’incorporar la zona de desenvolupament priori-
tari 4 (Baix Camp-Priorat) en el mapa eòlic

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

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

El 29 de setembre de 2009 va entrar en vigor el Decret 
147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els pro-
cediments administratius aplicables per a la implantació 
de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.

Per tal de promoure un desenvolupament racional de 
l’energia eòlica i contribuir a l’assoliment dels objectius 
fixats en aquest àmbit, el Decret 147/2009 estableix que 
es definiran les Zones de Desenvolupament Prioritari 
(ZDP) i que, una vegada definides, s’obrirà la convocatò-
ria del corresponent concurs per l’adjudicació dels parcs 
eòlics a cadascuna de les ZDP, amb l’objectiu de selecci-
onar aquells projectes que s’ajustin millor als criteris que 
es fixaran a les bases concursals.

En aquest sentit, a l’article 4 del Decret 147/2009 es de-
fineixen les ZDP com les àrees geogràfiques que el Ma-
pa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Cata-
lunya qualifica com a zones compatibles i com a zones 
d’implantació condicionada amb aquesta activitat i que, 
a més, reuneixen els següents requisits: recurs eòlic su-
ficient, capacitat i punt d’evacuació de l’energia elèctrica 
produïda i viabilitat urbanística, paisatgística i ambiental.

A l’article 5.2 s’estableix que, amb caràcter previ a la de-
terminació d’una ZDP, serà necessari disposar dels infor-
mes següents:

a) Informe del departament competent en matèria d’ener-
gia sobre el potencial eòlic de la zona, d’acord amb el 
Pla de l’energia a Catalunya 2006-2015, i sobre la solució 
tècnica adoptada per evacuar l’energia elèctrica produï-
da, tenint en compte la capacitat d’evacuació en cada nus 
de la xarxa de transport o de distribució elèctrica.

b) Informe elaborat pel departament competent en ma-
tèria de medi ambient sobre l’adequació de la Zona a les 
previsions del Mapa d’implantació ambiental de l’energia 
eòlica a Catalunya.

c) Informe elaborat pel departament competent en matè-
ria de política territorial i obres públiques sobre la viabi-
litat urbanística i paisatgística de la zona.

El mateix article també estableix que serà necessari un 
informe elaborat pel departament competent en matèria 
de cultura sobre els espais de la ZDP que poden veure’s 
afectats per la protecció del patrimoni cultural.

A l’article 5.3 es determina que la proposta de determina-
ció d’una ZDP serà tramesa als ajuntaments compresos 
en la mateixa per tal que, vistos els informes requerits als 
Departaments, emetin el seu informe.

Amb data 9 de febrer de 2010 es va incloure a l’ordre 
del dia del Consell Tècnic la informació de la Propos-
ta d’acord pel qual s’aprova la determinació de les ZDP 
de parcs eòlics, prèviament a trametre-la als ajuntaments 
afectats per tal de que emetessin el seu informe.

El mes de febrer de 2010, es va trametre als ajuntaments 
afectats els informes emesos pels Departaments i la pro-
posta de determinació de les ZDP. Un cop analitzats per 
part dels diferents Departaments els informes emesos 
pels ajuntaments, es van proposar una sèrie de modifi-
cacions respecte a la proposta inicial de determinació de 
les ZDP que es va presentar al Consell Tècnic amb data 
9 de febrer de 2010.

Tal com s’informa a la Memòria justificativa per a la Pro-
posta d’acord pel qual s’aprova la determinació de les 
Zones de Desenvolupament Prioritari de parcs eòlics, 
els quatre ajuntaments que integren la ZDP IV «Baix 
Camp - Priorat» van informar desfavorablement en rela-
ció a la proposta, al·legant motius ambientals, urbanístics 
i paisatgístics i tècnics que farien inviable la instal·lació 
de parcs eòlics. Les al·legacions presentades requereixen 
d’un anàlisi més detallat, per la qual cosa es va conside-
rar que en aquell moment no era viable aprovar la ZDP 
IV i que la mateixa seria objecte d’una aprovació especí-
fica, una vegada hagués estat efectuat aquest anàlisi.

Per tant, a l’Acord de Govern GOV/108/2010, d’1 de juny, 
pel qual s’aprova la determinació de les Zones de Desen-
volupament Prioritari de parcs eòlics no es va incloure la 
ZDP IV «Baix Camp - Priorat».

Actualment el Govern no té prevista la modificació de 
l’esmentat Acord de Govern amb l’objectiu d’aprovar la 
ZDP IV.

Barcelona, 2 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme públic propietari de l’edi-
fici vell de l’Escola Josep Maria Soler i Gené, 
de Montbrió del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-16707/09

Resposta del Govern
Reg. 61723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16707/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme públic propietari de l’edifici vell de l’Escola 
Josep Maria Soler i Gené, de Montbrió del Camp (Baix 
Camp)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inicia-
tives parlamentàries 314-16707/09 i 314-16708/09, i s’in-
forma del següent:

El Departament d’Ensenyament té planificada aquesta 
actuació al municipi de Montbrió del Camp. L’inici de les 
obres es durà a terme quant la disponibilitat pressupostà-
ria ho permeti.

Referent a la propietat de l’edifici vell del CEIP Josep 
Maria Soler i Gené de Montbrió del Camp, aquesta in-
formació caldrà obtenir-la del Registre de la Propietat al 
que correspongui el municipi de Montbrió del Camp, on 
constarà el titular registral objecte de la vostra petició.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 61723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16707/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61724 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16709/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase de construcció de l’edifici de batxillerat de l’Institut 
Fontanelles, de les Borges del Camp (Baix Camp)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les inici-
atives parlamentàries 314-16709/09 i 314-16710/09, i s’in-
forma del següent:

El Departament d’Ensenyament és conscient de la ne-
cessitat de construir aquest nou edifici al municipi de les 
Borges del Camp. És una actuació que està planificada 
però, malauradament, l’actual situació pressupostària no 
permet concretar aquesta actuació.

Tot i això, el Departament d’Ensenyament realitza totes 
les accions necessàries per garantir l’escolarització de 
qualitat dels nostres alumnes.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 61724 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16709/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase de construcció de l’Escola Mi-
rades, de Torredembarra (Tarragonès)
Tram. 314-16711/09

Resposta del Govern
Reg. 61725 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16711/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase de construcció de l’Escola Mirades, de Torredem-
barra (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

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

Amb les actuals dades d’evolució demogràfica, lligades a 
la necessitat de racionalitzar la inversió en centres i opti-
mitzar els recursos, tant econòmics com humans, en l’ac-
tual context de limitacions pressupostàries, el Departa-
ment d’Ensenyament considera necessari fer una revisió 
de la programació de l’oferta de llocs escolars i prendre 
decisions sobre el seu reordenament al municipi de Tor-
redembarra. Tot i això, el Departament d’Ensenyament 
realitza totes les accions necessàries per garantir l’esco-
larització de qualitat dels alumnes del municipi de Torre-
dembarra.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 61726 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16712/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cessió dels terrenys per a la construcció d’una nova esco-
la a Maspujols (Baix Camp) i sobre la fase del projecte de 
construcció en què es troba

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

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

El Departament d’Ensenyament té coneixement que 
l’Ajuntament de Maspujols ha iniciat els tràmits per la po-
sada a disposició dels terrenys per a la construcció de la 
nova escola. Quant el Departament d’Ensenyament dis-
posi de tota la documentació del solar i les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin, es durà a terme la construc-
ció de la nova escola al municipi de Maspujols.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 61362 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16713/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a garantir l’atenció als usuaris afectats pel 
tancament de Spanair

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, en annex, s’adjunta l’infor-
me elaborat per l’Agència Catalana del Consum, sobre les 
accions realitzades per aquest organisme per tal de ga-
rantir l’atenció als usuaris afectats pel cessament de l’ac-
tivitat de la companyia Spanair.

Barcelona, 2 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones afectades pel 
tancament de Spanair
Tram. 314-16714/09

Resposta del Govern
Reg. 61363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16714/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones afectades pel tancament de Spanair

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi; Ro-
cío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta a 
les iniciatives amb NT 314-16714/09 i 314-16715/09:

Amb el cessament de l’activitat de Spanair resten afectats 
un total de 2.604 treballadors a tot l’Estat, 1.094 treballa-
dors a Catalunya.

El Departament d’Empresa i Ocupació va realitzar la 
mediació entre les parts, representants de l’empresa i dels 
treballadors i el dia 21 de febrer de 2012 es va signar el 
preacord en període de consultes a l’acte de mediació 
Tràmit de mediació DEMO de 21 de febrer de 2012

Juntament amb la signatura de l’esmentat tràmit de me-
diació, també es va signar la constitució de una Comis-
sió de Seguiment del Pla Social, que està integrada per 
4 membres de la Generalitat de Catalunya i un delegat 
designat per cadascun dels sindicats signataris de l’acord. 
La Comissió redactarà el seu reglament intern de treball 
que regularà el règim de reunions, en principi mensuals, 
amb una vigència prevista inicialment per un any i sus-
ceptible d’ampliació mitjançant acord.

Aquesta Comissió de seguiment del Pla Social compta 
entre els seus objectius:

– El seguiment dels tràmits de gestió de prestacions i del 
procés d’orientació universal o de canvi de característi-
ques ocupacionals dels demandants d’ocupació.

– Conèixer els resultats derivats de la coordinació amb 
les autoritats centrals i dels diferents serveis públics 
d’ocupació de les CCAA afectades.

– El seguiment de les accions que es refereixen al pla de 
prospecció d’empreses i de recollida d’ofertes d’ocupació 
i de l’estudi de les possibilitats de participar en progra-
mes especials que puguin millorar les condicions d’ocu-
pabilitat dels treballadors, inclosos també els de l’àmbit 
europeu com podria ser el FEAG.

– Rebre informació sobre l’acció coordinada dels dife-
rents organismes del Departament d’Empresa i Ocupació 
que puguin intervenir en fórmules de recol·locació.

– Conèixer els resultats dels programes de suport a la 
contractació dels diferents col·lectius a través de progra-

mes formatius, fins i tot especials com Forma i Contracta 
a Catalunya o d’altres anàlegs a d’altres CCAA.

Per part del Departament d’Empresa i Ocupació s’inicia-
ran les consultes necessàries per tal de valorar las possi-
bilitats de sol·licitar un ajut del Fons europeu d’adaptació 
a la globalització (FEAG).

Barcelona, 2 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 61363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16714/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament de la Presidència i les seves 
entitats autònomes
Tram. 314-16718/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16718/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interins que hi ha en el Departament de la Pre-
sidència i les seves entitats autònomes

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Laia Bonet Rull

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita 314-16718/09, conjuntament amb les número de 
tramitació 314-314-16719/09 a 314-16765/09.

Les dades referides al nombre d’interins que presten els 
seus serveis als diferents departaments de la Generalitat 
de Catalunya es pot consultar al web del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, dins l’Espai d’anà-
lisi de l’ocupació pública (http.//analisiocupaciopublica.
gencat.cat/).
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Pel que fa la resta de dades sol·licitades són les que cons-
ten en l’annex a aquesta resposta.

Barcelona, 18 d’abril de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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’interins que hi ha en el 
Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals i les seves entitats autònomes
Tram. 314-16719/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament d’Economia i Coneixement i 
les seves entitats autònomes
Tram. 314-16720/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament d’Ensenyament i les seves en-
titats autònomes
Tram. 314-16721/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament de Salut i les seves entitats au-
tònomes
Tram. 314-16722/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament d’Interior i les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16723/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i les 
seves entitats autònomes
Tram. 314-16724/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament de Cultura i les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16725/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i les seves en-
titats autònomes
Tram. 314-16726/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament de Benestar Social i Família i 
les seves entitats autònomes
Tram. 314-16727/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament d’Empresa i Ocupació i les se-
ves entitats autònomes
Tram. 314-16728/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins que hi ha en el 
Departament de Justícia i les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16729/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament de la Pre-
sidència i les seves entitats autònomes ocu-
pats per interins
Tram. 314-16730/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals i les seves 
entitats autònomes ocupats per interins
Tram. 314-16731/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament d’Economia 
i Coneixement i les seves entitats autòno-
mes ocupats per interins
Tram. 314-16732/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament d’Ensenya-
ment i les seves entitats autònomes ocupats 
per interins
Tram. 314-16733/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament de Salut i 
les seves entitats autònomes ocupats per in-
terins
Tram. 314-16734/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament d’Interior i 
les seves entitats autònomes ocupats per in-
terins
Tram. 314-16735/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i les seves entitats autònomes 
ocupats per interins
Tram. 314-16736/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament de Cultura 
i les seves entitats autònomes ocupats per 
interins
Tram. 314-16737/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i les seves entitats autònomes ocu-
pats per interins
Tram. 314-16738/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament de Benes-
tar Social i Família i les seves entitats autò-
nomes ocupats per interins
Tram. 314-16739/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament d’Empre-
sa i Ocupació i les seves entitats autònomes 
ocupats per interins
Tram. 314-16740/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de la relació de 
llocs de treball del Departament de Justícia 
i les seves entitats autònomes ocupats per 
interins
Tram. 314-16741/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
de la Presidència i les seves entitats autòno-
mes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16742/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals i les 
seves entitats autònomes que presten ser-
veis d’atenció al públic
Tram. 314-16743/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
d’Economia i Coneixement i les seves enti-
tats autònomes que presten serveis d’aten-
ció al públic
Tram. 314-16744/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
d’Ensenyament i les seves entitats autòno-
mes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16745/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
de Salut i les seves entitats autònomes que 
presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16746/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
d’Interior i les seves entitats autònomes que 
presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16747/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i les seves entitats 
autònomes que presten serveis d’atenció al 
públic
Tram. 314-16748/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
de Cultura i les seves entitats autònomes 
que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16749/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural i les seves entitats autòno-
mes que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16750/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
de Benestar Social i Família i les seves enti-
tats autònomes que presten serveis d’aten-
ció al públic
Tram. 314-16751/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
d’Empresa i Ocupació i les seves entitats 
autònomes que presten serveis d’atenció al 
públic
Tram. 314-16752/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interins del Departament 
de Justícia i les seves entitats autònomes 
que presten serveis d’atenció al públic
Tram. 314-16753/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament de la Presidència o les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16754/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament de Governació i Relacions Institucio-
nals o les seves entitats autònomes
Tram. 314-16755/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament d’Economia i Coneixement o les se-
ves entitats autònomes
Tram. 314-16756/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament d’Ensenyament o les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16757/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament de Salut o les seves entitats autòno-
mes
Tram. 314-16758/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament d’Interior o les seves entitats autò-
nomes
Tram. 314-16759/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat o les seves 
entitats autònomes
Tram. 314-16760/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament de Cultura o les seves entitats autò-
nomes
Tram. 314-16761/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural o les seves entitats 
autònomes
Tram. 314-16762/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament de Benestar Social i Família o les se-
ves entitats autònomes
Tram. 314-16763/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació o les seves 
entitats autònomes
Tram. 314-16764/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de funcionaris titulars de 
l’Administració de la Generalitat que ocupen 
un lloc de treball com a interins en el Depar-
tament de Justícia o les seves entitats autò-
nomes
Tram. 314-16765/09

Resposta del Govern
Reg. 61584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16718/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61221 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16781/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents beneficiaris d’alguna me-
sura de protecció de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència el segon semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, en data 31 
de desembre de 2011, 7.217 infants i adolescents estaven 
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en mesura de protecció de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents be-
neficiaris de la mesura de protecció d’aten-
ció en la família pròpia el segon semestre 
del 2011
Tram. 314-16782/09

Resposta del Govern
Reg. 61731 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16782/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents beneficiaris de la mesura 
de protecció d’atenció en la família pròpia el segon se-
mestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, donant 
compliment a allò que la legislació preveu, la mesura de 
protecció d’atenció en família pròpia ja no és d’ús i no es 
declara en cap dels nous casos de desemparament.

Barcelona, 19 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 61222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16783/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents beneficiaris de mesures 
d’acolliment el segon semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, en data 31 
de desembre de 2011, hi havia 4.516 infants o adolescents 
en acolliment.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 61223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16784/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment 
en família aliena el segon semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, en data 31 
de desembre de 2011, 924 infants i adolescents estaven 
en acolliment en família aliena.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 61224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16785/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents en situació d’acolliment 
en família preadoptiva el segon semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, a data 31 de 
desembre de 2011, 648 infants i adolescents estaven en 
mesura d’acolliment de família preadoptiva.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents in-
gressats en centres d’acolliment el segon 
semestre del 2011
Tram. 314-16786/09

Resposta del Govern
Reg. 61225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16786/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infants i adolescents ingressats en centres 
d’acolliment el segon semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

Amb aquest text donem resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-16789/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, a data 31 de 
desembre de 2011, 559 infants i adolescents estaven en 
centres d’acolliment.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents in-
gressats en centres residencials d’acció 
educativa el segon semestre del 2011
Tram. 314-16787/09

Resposta del Govern
Reg. 61226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16787/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents ingressats en centres re-
sidencials d’acció educativa el segon semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, a data 31 de 
desembre de 2011, 1.993 infants i adolescents estaven in-
gressats en centres residencials d’acció educativa i 80 en 
centres d’acció educativa intensiva.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 61227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16788/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves ingressats en pisos assistits el segon se-
mestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

Amb aquest text donem resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-16792/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, a data 31 de 
desembre de 2011, 36 joves d’entre 16 i 18 anys estaven 
ingressats en pisos assistits, dels quals 25 eren estran-
gers.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers aco-
llits en centres d’acolliment el segon semes-
tre del 2011
Tram. 314-16789/09

Resposta del Govern
Reg. 61225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16786/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers aco-
llits en centres residencials el segon semes-
tre del 2011
Tram. 314-16790/09

Resposta del Govern
Reg. 61732 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16790/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers acollits en centres residen-
cials el segon semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, a data 31 de 
desembre de 2011, 447 menors estrangers estaven acollits 
en centres residencials.

Barcelona, 19 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 61227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16788/09.

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

Resposta del Govern
Reg. 61228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16793/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nois magribins atesos amb recursos de la xar-
xa ordinària de protecció el segon semestre del 2011

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, a data 31 de 
desembre de 2011, 206 nois magribins estaven atesos en 
recursos de la xarxa ordinària de protecció.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 61347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16802/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de l’import corresponent al Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya del 2010 per a la finalització de les 
obres de la Biblioteca Municipal de Maçanet de la Selva

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 subvenció que té Maçanet de la Selva inclosa en el 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, correspon al 
Programa Específic de Biblioteques del Departament de 
Cultura.

El Departament de Cultura assessora els projectes i vet-
lla perquè les subvencions del Programa específic de bi-
blioteques (PEB), que s’integra en el Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC), s’adeqüin al que disposa 
el Mapa de la lectura pública, tal com estableix la Llei 
4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya.

Segons el que disposa el Decret 101/2008, de 6 de maig, 
pel qual s’aproven les bases d’execució del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, 
el pagament de les subvencions vinculades al PEB 2008-
2012 es fan efectius en tres fases (40%, 40% i 20%) i es-
tan condicionats a la presentació de la documentació re-
querida en cada fase i, tal com preveu l’article 5.2 del 
decret esmentat, a l’existència de crèdit en els pressupos-
tos de les anualitats corresponents, d’acord amb l’autorit-
zació de despesa pluriennal que aprovi el Govern.

Pel que fa a la subvenció corresponent al PEB de l’any 
2010 de l’obra de la biblioteca municipal de Maçanet de 
la Selva, destacar que el 8 de juliol de 2011 es va tramitar 
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el primer pagament del 40% per un import de 220.000 
euros amb càrrec dels pressupostos del Departament 
de Cultura de l’any 2011. Aquest import va ser abonat a 
l’ajuntament el mes de gener de 2012. Pel que fa al segon 
pagament del 40%, està previst amb càrrec al pressupost 
de l’any 2013. Finalment, el pagament del 20% restant 
es tramitarà quan l’obra estigui acabada i la biblioteca 
inaugurada.

Barcelona, 18 d’abril de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 61727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16803/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’inici de les obres de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)

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 314-16803/09, 314-16804/09 i 314-
16805/09, i s’informa del següent:

En el marc dels pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per aquest anys 2012, en l’apartat de «finançaments 
específics», el Govern s’ha compromès a dur a terme la 
construcció d’un seguit d’infraestructures educatives, en-
tre elles l’Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de la 
Mogoda (Vallès Occidental).

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 61727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16803/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació a la comunitat educativa 
i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
(Vallès Occidental) del calendari d’execució 
de les obres de l’Escola Els Aigüerols
Tram. 314-16805/09

Resposta del Govern
Reg. 61727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16803/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prioritat de finalitzar les obres de la 
variant de Vallirana (Baix Llobregat)
Tram. 314-16847/09

Resposta del Govern
Reg. 61203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16847/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prioritat de finalitzar les obres de la variant de Vallirana 
(Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

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 314-16847/09, 
314-16848/09, 314-16849/09 i 314-16850/09, amb les se-
güents consideracions:

El Govern de la Generalitat no té coneixement sobre si 
l’equip de Govern estatal actual ha canviat la programa-
ció establerta per l’anterior equip de Govern estatal en 
relació amb la variant de Vallirana.
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El Govern de la Generalitat considera prioritària l’execu-
ció i acabament de les obres de la variant de Vallirana ja 
que forma part d’una carretera de la xarxa bàsica i que, a 
més, permetrà suprimir el pas per la travessera d’aquesta 
població d’un trànsit que és proper als 20.000 vehicles/
dia.

Es considera que faltaria per executar una part impor-
tant de les obres que podria representar un 70% del to-
tal de l’obra prevista, i per tant un import superior als 
70 MEUR.

L’acabament de les obres de la variant de Vallirana ha 
estat un dels objectius preferents de les diferents reuni-
ons mantingudes a diferents nivells entre representants 
d’aquest Departament i del Ministeri de Foment.

Els recursos procedents de la Disposició addicional Ter-
cera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya són recursos 
que es destinen a inversions realitzades directament per 
la Generalitat, per tant, com que la variant de Vallira-
na és un projecte de competència estatal no té cabuda en 
aquestes negociacions.

No obstant això, el Govern vetllarà perquè tant en el pro-
jecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2012 com 
en el tràmit d’esmenes parlamentàries es compleixi amb 
la DA 3a EAC i que el volum que suposin totes les obres 
en infraestructures previstes d’executar per l’Estat a Ca-
talunya el 2012 s’equipari el pes relatiu del PIB de Cata-
lunya. Entre les previsions d’obres a realitzar per l’Estat a 
Catalunya pot constar la variant de Vallirana.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la inclusió del finançament de les 
obres de la variant de Vallirana (Baix Llobre-
gat) en la negociació dels recursos provi-
nents de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut
Tram. 314-16848/09

Resposta del Govern
Reg. 61203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16847/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament per a impedir l’aturada 
de les obres de la variant de Vallirana (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16849/09

Resposta del Govern
Reg. 61203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16847/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions dutes a terme amb el Go-
vern de l’Estat amb relació a les obres de la 
variant de Vallirana (Baix Llobregat)
Tram. 314-16850/09

Resposta del Govern
Reg. 61203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16847/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb els ajuntaments pels pro-
jectes del Programa de barris
Tram. 314-16853/09

Resposta del Govern
Reg. 61204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16853/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb els ajuntaments pels projectes del Programa 
de barris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi

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

En referència als projectes del programa de barris, el Go-
vern té previst que s’iniciïn els tràmits de programació dels 
pagaments per un import total de 66.679.473,46 euros.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els ajuntaments que han dema-
nat acollir-se a la pròrroga del Programa de 
barris
Tram. 314-16854/09

Resposta del Govern
Reg. 61205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16854/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuntaments que han demanat acollir-se a la pròrroga del 
Programa de barris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves; Roberto Ed-
gardo Labandera Ganachipi

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

A finals de l’any 2011, es van acollir a aquesta possibili-
tat de pròrroga els 24 projectes d’intervenció integral se-
leccionats a la convocatòria de l’any 2007 (que es poden 
consultar a la pàgina web del departament de Territori i 
Sostenibilitat), més una proposta de continuïtat relativa a 
la convocatòria de l’any 2009 (Districte 2 de Terrassa), el 
termini d’execució dels quals finalitzava l’any 2011. La 
majoria de les pròrrogues van ser de dos anys, és a dir, 
fins el 2013.

D’altra banda, quant als motius per sol·licitar pròrroga, 
esmentar que en tots els casos es tracta d’una combina-
ció de causes econòmiques i de termini per finalitzar les 
obres.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pròxima convocatòria dels ajuts 
de la Llei 2/2004, relativa al millorament de 
barris
Tram. 314-16855/09

Resposta del Govern
Reg. 61206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16855/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pròxima convocatòria dels ajuts de la Llei 2/2004, relati-
va al millorament de barris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves; Roberto Ed-
gardo Labandera Ganachipi

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

El Pla de Barris arrossega, des de l’any 2009, un dèfi-
cit entre les dotacions pressupostàries del Programa i les 
justificacions presentades pels ajuntament a les què la 
Generalitat de Catalunya ha de fer front d’acord al que 
està establert.

Fins que no es resolgui aquest dèficit pressupostari la Ge-
neralitat de Catalunya no és previst fer una nova convo-
catòria del Programa de la Llei de Barris.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del calendari d’actua-
cions del projecte de millorament del barri 
antic d’Anglès
Tram. 314-16861/09

Resposta del Govern
Reg. 61207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16861/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del calendari d’actuacions del projecte de 
millorament del barri antic d’Anglès

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves; Roberto Ed-
gardo Labandera Ganachipi

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 314-016861/09 
a 314-17432/09, amb les següents consideracions:

Us adjuntem l’Annex 1 en què podeu trobar el percentat-
ge de l’estat de compliment de cadascuna de les actua-
cions demanades (% de subvenció justificada fins a data 
15 d’octubre de 2011 en relació al total de la subvenció 
prevista) i les aportacions realitzades (les xifres fan re-
ferència al total de la subvenció justificada fins a la data 
esmentada).

D’altra banda no es pot establir una previsió de finalitza-
ció donat que els ajuntaments poden demanar pròrroga 
de fins a 4 anys un cop finalitzada la modificació del Re-
glament de la Llei de Barris.

Pel que fa al deute per les obres certificades dels projec-
tes de millora, aquest Departament té pendent d’enviar a 
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Economia i Coneixement les actuacions justificades que 
s’indiquen en l’Annex 1.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: 

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

– La resposta a la pregunta NT 314-16861/09 respon con-
juntament, també, les preguntes següents: 314-16862/09, 
314-16863/09, 314-16864/09, 314-16865/09, 314-
16866/09, 314-16867/09, 314-16868/09, 314-16869/09, 
314-16870/09, 314-16871/09, 314-16872/09, 314-
16873/09, 314-16874/09, 314-16875/09, 314-16876/09, 
314-16877/09, 314-16878/09, 314-16879/09, 314-
16880/09, 314-16881/09, 314-16882/09, 314-16883/09, 
314-16884/09, 314-16885/09, 314-16886/09, 314-
16887/09, 314-16888/09, 314-16889/09, 314-16890/09, 
314-16891/09, 314-16892/09, 314-16893/09, 314-
16894/09, 314-16895/09, 314-16896/09, 314-16897/09, 
314-16898/09, 314-16899/09, 314-16900/09, 314-
16901/09, 314-16902/09, 314-16903/09, 314-16904/09, 
314-16905/09, 314-16906/09, 314-16907/09, 314-
16908/09, 314-16909/09, 314-16910/09, 314-16911/09, 
314-16912/09, 314-16913/09, 314-16914/09, 314-
16915/09, 314-16916/09, 314-16917/09, 314-16918/09, 
314-16919/09, 314-16920/09, 314-16921/09, 314-
16922/09, 314-16923/09, 314-16924/09, 314-16925/09, 
314-16926/09, 314-16927/09, 314-16928/09, 314-
16929/09, 314-16930/09, 314-16931/09, 314-16932/09, 
314-16933/09, 314-16934/09, 314-16935/09, 314-
16936/09, 314-16937/09, 314-16938/09, 314-16939/09, 
314-16940/09, 314-16941/09, 314-16942/09, 314-
16943/09, 314-16944/09, 314-16945/09, 314-16946/09, 
314-16947/09, 314-16948/09, 314-16949/09, 314-
16950/09, 314-16951/09, 314-16952/09, 314-16953/09, 
314-16954/09, 314-16955/09, 314-16956/09, 314-
16957/09, 314-16958/09, 314-16959/09, 314-16960/09, 
314-16961/09, 314-16962/09, 314-16963/09, 314-
16964/09, 314-16965/09, 314-16966/09, 314-16967/09, 
314-16968/09, 314-16969/09, 314-16970/09, 314-
16971/09, 314-16972/09, 314-16973/09, 314-16974/09, 
314-16975/09, 314-16976/09, 314-16977/09, 314-
16978/09, 314-16979/09, 314-16980/09, 314-16981/09, 
314-16982/09, 314-16983/09, 314-16984/09, 314-
16985/09, 314-16986/09, 314-16987/09, 314-16988/09, 
314-16989/09, 314-16990/09, 314-16991/09, 314-
16992/09, 314-16993/09, 314-16994/09, 314-16995/09, 
314-16996/09, 314-16997/09, 314-16998/09, 314-
16999/09, 314-17000/09, 314-17001/09, 314-17002/09, 
314-17003/09, 314-17004/09, 314-17005/09, 314-
17006/09, 314-17007/09, 314-17008/09, 314-17009/09, 
314-17010/09, 314-17011/09, 314-17012/09, 314-
17013/09, 314-17014/09, 314-17015/09, 314-17016/09, 
314-17017/09, 314-17018/09, 314-17019/09, 314-
17020/09, 314-17021/09, 314-17022/09, 314-17023/09, 
314-17024/09, 314-17025/09, 314-17026/09, 314-
17027/09, 314-17028/09, 314-17029/09, 314-17030/09, 
314-17031/09, 314-17032/09, 314-17033/09, 314-
17034/09, 314-17035/09, 314-17036/09, 314-17037/09, 
314-17038/09, 314-17039/09, 314-17040/09, 314-

17041/09, 314-17042/09, 314-17043/09, 314-17044/09, 
314-17045/09, 314-17046/09, 314-17047/09, 314-
17048/09, 314-17049/09, 314-17050/09, 314-17051/09, 
314-17052/09, 314-17053/09, 314-17054/09, 314-
17055/09, 314-17056/09, 314-17057/09, 314-17058/09, 
314-17059/09, 314-17060/09, 314-17061/09, 314-
17062/09, 314-17063/09, 314-17064/09, 314-17065/09, 
314-17066/09, 314-17067/09, 314-17068/09, 314-
17069/09, 314-17070/09, 314-17071/09, 314-17072/09, 
314-17073/09, 314-17074/09, 314-17075/09, 314-
17076/09, 314-17077/09, 314-17078/09, 314-17079/09, 
314-17080/09, 314-17081/09, 314-17082/09, 314-
17083/09, 314-17084/09, 314-17085/09, 314-17086/09, 
314-17087/09, 314-17088/09, 314-17089/09, 314-
17090/09, 314-17091/09, 314-17092/09, 314-17093/09, 
314-17094/09, 314-17095/09, 314-17096/09, 314-
17097/09, 314-17098/09, 314-17099/09, 314-17100/09, 
314-17101/09, 314-17102/09, 314-17103/09, 314-
17104/09, 314-17105/09, 314-17106/09, 314-17107/09, 
314-17108/09, 314-17109/09, 314-17110/09, 314-
17111/09, 314-17112/09, 314-17113/09, 314-17114/09, 
314-17115/09, 314-17116/09, 314-17117/09, 314-17118/09, 
314-17119/09, 314-17120/09, 314-17121/09, 314-17122/09, 
314-17123/09, 314-17124/09, 314-17125/09, 314-
17126/09, 314-17127/09, 314-17128/09, 314-17129/09, 
314-17130/09, 314-17131/09, 314-17132/09, 314-17133/09, 
314-17134/09, 314-17135/09, 314-17136/09, 314-17137/09, 
314-17138/09, 314-17139/09, 314-17140/09, 314-
17141/09, 314-17142/09, 314-17143/09, 314-17144/09, 
314-17145/09, 314-17146/09, 314-17147/09, 314-17148/09, 
314-17149/09, 314-17150/09, 314-17151/09, 314-17152/09, 
314-17153/09, 314-17154/09, 314-17155/09, 314-17156/09, 
314-17157/09, 314-17158/09, 314-17159/09, 314-
17160/09, 314-17161/09, 314-17162/09, 314-17163/09, 
314-17164/09, 314-17165/09, 314-17166/09, 314-
17167/09, 314-17168/09, 314-17169/09, 314-17170/09, 
314-17171/09, 314-17172/09, 314-17173/09, 314-17174/09, 
314-17175/09, 314-17176/09, 314-17177/09, 314-17178/09, 
314-17179/09, 314-17180/09, 314-17181/09, 314-
17182/09, 314-17183/09, 314-17184/09, 314-17185/09, 
314-17186/09, 314-17187/09, 314-17188/09, 314-
17189/09, 314-17190/09, 314-17191/09, 314-17192/09, 
314-17193/09, 314-17194/09, 314-17195/09, 314-
17196/09, 314-17197/09, 314-17198/09, 314-17199/09, 
314-17200/09, 314-17201/09, 314-17202/09, 314-
17203/09, 314-17204/09, 314-17205/09, 314-17206/09, 
314-17207/09, 314-17208/09, 314-17209/09, 314-
17210/09, 314-17211/09, 314-17212/09, 314-17213/09, 
314-17214/09, 314-17215/09, 314-17216/09, 314-17217/09, 
314-17218/09, 314-17219/09, 314-17220/09, 314-
17221/09, 314-17222/09, 314-17223/09, 314-17224/09, 
314-17225/09, 314-17226/09, 314-17227/09, 314-
17228/09, 314-17229/09, 314-17230/09, 314-17231/09, 
314-17232/09, 314-17233/09, 314-17234/09, 314-
17235/09, 314-17236/09, 314-17237/09, 314-17238/09, 
314-17239/09, 314-17240/09, 314-17241/09, 314-
17242/09, 314-17243/09, 314-17244/09, 314-17245/09, 
314-17246/09, 314-17247/09, 314-17248/09, 314-
17249/09, 314-17250/09, 314-17251/09, 314-17252/09, 
314-17253/09, 314-17254/09, 314-17255/09, 314-
17256/09, 314-17257/09, 314-17258/09, 314-17259/09, 
314-17260/09, 314-17261/09, 314-17262/09, 314-
17263/09, 314-17264/09, 314-17265/09, 314-17266/09, 
314-17267/09, 314-17268/09, 314-17269/09, 314-
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17270/09, 314-17271/09, 314-17272/09, 314-17273/09, 
314-17274/09, 314-17275/09, 314-17276/09, 314-
17277/09, 314-17278/09, 314-17279/09, 314-17280/09, 
314-17281/09, 314-17282/09, 314-17283/09, 314-
17284/09, 314-17285/09, 314-17286/09, 314-17287/09, 
314-17288/09, 314-17289/09, 314-17290/09, 314-
17291/09, 314-17292/09, 314-17293/09, 314-17294/09, 
314-17295/09, 314-17296/09, 314-17297/09, 314-
17298/09, 314-17299/09, 314-17300/09, 314-17301/09, 
314-17302/09, 314-17303/09, 314-17304/09, 314-
17305/09, 314-17306/09, 314-17307/09, 314-17308/09, 
314-17309/09, 314-17310/09, 314-17311/09, 314-
17312/09, 314-17313/09, 314-17314/09, 314-17315/09, 
314-17316/09, 314-17317/09, 314-17318/09, 314-17319/09, 
314-17320/09, 314-17321/09, 314-17322/09, 314-
17323/09, 314-17324/09, 314-17325/09, 314-17326/09, 
314-17327/09, 314-17328/09, 314-17329/09, 314-
17330/09, 314-17331/09, 314-17332/09, 314-17333/09, 
314-17334/09, 314-17335/09, 314-17336/09, 314-
17337/09, 314-17338/09, 314-17339/09, 314-17340/09, 
314-17341/09, 314-17342/09, 314-17343/09, 314-
17344/09, 314-17345/09, 314-17346/09, 314-17347/09, 
314-17348/09, 314-17349/09, 314-17350/09, 314-
17351/09, 314-17352/09, 314-17353/09, 314-17354/09, 
314-17355/09, 314-17356/09, 314-17357/09, 314-
17358/09, 314-17359/09, 314-17360/09, 314-17361/09, 
314-17362/09, 314-17363/09, 314-17364/09, 314-
17365/09, 314-17366/09, 314-17367/09, 314-17368/09, 
314-17369/09, 314-17370/09, 314-17371/09, 314-
17372/09, 314-17373/09, 314-17374/09, 314-17375/09, 
314-17376/09, 314-17377/09, 314-17378/09, 314-
17379/09, 314-17380/09, 314-17381/09, 314-17382/09, 
314-17383/09, 314-17384/09, 314-17385/09, 314-
17386/09, 314-17387/09, 314-17388/09, 314-17389/09, 
314-17390/09, 314-17391/09, 314-17392/09, 314-
17393/09, 314-17394/09, 314-17395/09, 314-17396/09, 
314-17397/09, 314-17398/09, 314-17399/09, 314-
17400/09, 314-17401/09, 314-17402/09, 314-17403/09, 
314-17404/09, 314-17405/09, 314-17406/09, 314-
17407/09, 314-17408/09, 314-17409/09, 314-17410/09, 
314-17411/09, 314-17412/09, 314-17413/09, 314-17414/09, 
314-17415/09, 314-17416/09, 314-17417/09, 314-17418/09, 
314-17419/09, 314-17420/09, 314-17421/09, 314-
17422/09, 314-17423/09, 314-17424/09, 314-17425/09, 
314-17426/09, 314-17427/09, 314-17428/09, 314-
17429/09, 314-17430/09, 314-17431/09, 314-17432/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó per la qual els ciclistes no po-
den passar per la carretera C-17 entre Tore-
lló i Ripoll
Tram. 314-17433/09

Resposta del Govern
Reg. 61208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17433/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per la qual els ciclistes no poden passar per la carre-
tera C-17 entre Torelló i Ripoll

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:

Per tal d’evitar accidents entre ciclistes i vehicles com 
l’atropellament que es va produir recentment a la carre-
tera C-13, al PK 28,7, cal buscar sempre solucions viàries 
que facin prevaldre el factor seguretat.

Sempre que sigui possible, i especialment en les vies rà-
pides, s’hauria de limitar el pas simultani dels ciclistes 
amb la resta de vehicles automòbils o camions si no es 
pot garantir de forma plena la seguretat viària. En con-
cret, es considera especialment singular per la circulació 
dels ciclistes el subtram de la C-17 que va des de les Ma-
sies de Voltregà fins a Ripoll, on molts túnels agreugen la 
situació de risc potencial per als ciclistes.

Considerem que entre Vic i Ripoll poden existir diferents 
rutes alternatives, segons els punts concrets d’origen i 
destinació, com per exemple l’itinerari que passa per Sant 
Boi de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Alpens i les 
Llosses. Aquest itinerari suposa un recorregut més llarg 
que el de la C-17, però preval el factor seguretat.

El/la ciclista pot fer recorreguts alternatius que són més se-
gurs, en uns entorns més integrats en el territori i paisatgís-
ticament més significatius. Alhora s’aconsegueix d’evitar 
en gran part l’impacte acústic directe i el dels gasos emesos 
que genera la gran quantitat d’automòbils i camions que cir-
cularien al seu costat per la C-17 que pateixen els ciclistes.

En tot cas, en general els ciclistes no es desplacen dins del 
recorregut de Vic a Ripoll amb motius lligats a la mobili-
tat obligada, ja que la gran majoria del desplaçaments són 
per motius relacionats amb l’esbarjo, ja sigui el cicloturis-
me o l’esport. En aquests casos els factors de temps de re-
corregut o longitud recorreguda s’han de considerar com 
factors no determinants. Fins i tot en els casos de la pràc-
tica esportiva el punt de destinació no és necessàriament 
un factor determinant que obligui a fer servir una autovia.

Aquest Departament té previst analitzar una possible fle-
xibilització del pas dels ciclistes en el tram de la carretera 
C-17 situat entre Vic i les Masies de Voltregà.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat



2 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 308

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla de viabilitat que va portar a in-
jectar diner públic a Spanair i a participar en 
les accions de la companyia
Tram. 314-17434/09

Resposta del Govern
Reg. 61953 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17434/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla de viabilitat que va portar a injectar diner públic a 
Spanair i a participar en les accions de la companyia

Grup Parlamentari: SP C’s

Proponents: Albert Rivera Díaz

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

El Govern de la Generalitat va entrar al capital d’IEA-
SA l’any 2010, sobre la base d’un Business Plan presen-
tat confeccionat per l’equip directiu de la companyia. 
La redacció del Business Plan es va realitzar per part de 
l’equip directiu d’Spanair.

Sobre el muntant total dels recursos públics destinats, 
aquesta informació ja va ser facilitada en el decurs de la 
compareixença informativa tinguda el 10 de febrer pas-
sat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post del Parlament.

Barcelona, 19 d’abril de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aigua captada dels aqüífers del del-
ta de la Tordera del gener del 2011 al gener 
del 2012
Tram. 314-17435/09

Resposta del Govern
Reg. 61209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17435/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aigua captada dels aqüífers del delta de la Tordera del 
gener del 2011 al gener del 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

Durant l’any 2011 s’han extret de manera aproximada 
uns 22 hm3 dels aqüífers de la Vall Baixa i Delta del Tor-
dera. Les extraccions per a reg agrícola són estimatives, 
mentre que es disposa de dades fiables de les extraccions 
industrials i per abastament urbà. A més, s’han utilitzat 
per a l’abastament de Tossa-Lloret, Blanes i pel Consell 
Comarcal del Maresme quasi 8 hm3 de la instal·lació de 
Tractament d’Aigües Marines (d’ara en endavant ITAM) 
del riu Tordera (captació directament del mar). Us trame-
to en annex 1.A un quadre detallat.

No disposem de les dades relatives al cost energètic men-
sual del bombament dels cabals d’aigua captats dels aqü-
ífers del Delta del Riu Tordera, atès que són pous de titu-
laritat aliena a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Us adjunto, en l’annex 1.B, el cabal d’aigua circulant per 
la llera de La Tordera en els mesos de gener 2011 a gener 
de 2012, desglossat mes per mes.

L’experiència i els models numèrics hidrogeològics de 
l’aqüífer de la Vall Baixa i Delta de la Tordera amb els 
que treballen els tècnics de l’ACA indiquen que de l’aqüí-
fer es poden extreure aproximadament com a mitjana i de 
forma sostinguda en el temps sense tenir intrusió mari-
na a l’aqüífer uns 26 hm3/any amb l’actual distribució de 
pous, distribuint-se uns 17 hm3/any per abastament urbà, 
7 hm3/any per reg agrícola i 2 hm3/any per a usos indus-
trials aproximadament. Aquests volums es poden mante-
nir sota un règim de pluges mitjà sempre i quan la ITAM 
subministri durant els mesos estivals uns 6 hm3/any per 
a satisfer l’increment de la demanda provocada pel turis-
me, i es mantingui una distribució d’extraccions i apor-
tacions optimitzada per a no tenir risc d’intrusió marina 
i salinització.

L’adjudicatari del contracte té dret a la percepció, en con-
cepte de cost de manteniment, de 83.392,79 euros/mes 
(IVA exclòs) amb tarifes revisades fins al desembre de 
2010.

Pel que fa a l’amortització de les instal·lacions executa-
des:

– L’associada a les obres de la primera fase de la ITAM 
del Tordera ja està finalitzada a través de fons europeus 
que es van destinar a tal objecte.

– L’amortització de les instal·lacions executades amb mo-
tiu de l’ampliació de la planta, és a dir, la 2a fase, en tant 
que obra d’emergència, va ser certificada íntegrament 
com a tal, i no genera cap tarifa d’amortització pel que 
fa a la retribució que cobra el concessionari per la seva 
explotació.

Per últim, cap dels municipis a què fa referència el darrer 
punt de la pregunta rep subministrament des de la xarxa 
d’Aigües Ter - Llobregat.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions del Departament d’Interi-
or amb relació a la posada en marxa d’una 
campanya per a prevenir abusos en les pa-
relles
Tram. 314-17438/09

Resposta del Govern
Reg. 61059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17438/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions del Departament d’Interior amb relació a la po-
sada en marxa d’una campanya per a prevenir abusos en 
les parelles

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Joaquim Llena i 
Cortina

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-17438/09.

El Departament d’Interior ha dissenyat el Pla de segu-
retat i atenció a les víctimes de violència masclista i 
domèstica per tal d’abordar la greu problemàtica. Les 
funcions principals del Pla són preservar la segure-
tat de la ciutadania i protegir-la en cas de qualsevol 
indici de maltractament allà on es produeixi. Aquest 
Pla contempla la violència masclista en l’àmbit de la 
parella com un dels eixos d’intervenció prioritaris des 
de l’àmbit de la seguretat atès el seu elevat nivell d’in-
cidència.

Aquesta visió més integral del fenomen, amb l’objectiu 
de millorar l’eficàcia i l’efectivitat en l’àmbit de la pro-
tecció de la víctima, incorpora eines de valoració poli-
cial del risc, una solució tecnològica de seguiment de les 
víctimes (SIAV) i l’anàlisi de l’entorn de les víctimes. Es 
tracta d’un model que fomenta l’enfocament preventiu de 
la tasca policial i que pretén establir una protecció ade-
quada a cada persona i situació.

Aquests instruments del Pla, que estan en fase de pilotat-
ge i s’implementarà al llarg de 2012 per fases a les dife-
rents regions policials del territori, després d’un procés 
de formació dels agents especialitzats en seguiments de 
víctimes, es centra principalment en les víctimes de vi-
olència masclista i que avui en dia suposa un 80% dels 
delictes de maltractament, donant també resposta als ma-
trimonis forçats, la mutilació genital femenina, les agres-
sions sexuals o el tràfic d’éssers humans amb finalitat 
d’explotació sexual.

Per altra banda, aquest model d’atenció i seguiment poli-
cial també cobreix tota aquella violència anomenada do-
mèstica i que és la que exerceix un individu sobre un o 
més membres de la unitat familiar i, sobretot, dóna res-
posta a dos col·lectius que presenten unes xifres de vic-
timització importants, així com per la naturalesa de la 

seva situació de més vulnerabilitat com poden ser els i les 
menors o la gent gran.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’accident d’un tren del 
servei de rodalia a Mataró (Maresme) el 9 de 
febrer de 2011
Tram. 314-17445/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17445/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’accident d’un tren del servei de rodalia a Ma-
taró (Maresme) el 9 de febrer de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

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-
17445/09, 314-17446/09, 314-17447/09, 314-17448/09, 
314-17449/09, 314-17450/09, 314-17451/09, 314-17452/09, 
314-17453/09, 314-17454/09 i 314-17455/09, amb les se-
güents consideracions:

En els casos d’accident ferroviari, s’apliquen els proto-
cols que marquen la directiva 2004/49/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de data 29/04/2004, i el Reial de-
cret 810/2007, del 22 de juny.

Els informes preliminars d’Adif, Renfe i la Coordina-
ció tècnica de Rodalies de Catalunya apunten que el tren 
avançava a velocitat reglamentària sobre la via 4 de l’es-
tació de Mataró i que no va frenar abans del topall. Cal-
drà esperar a les conclusions de l’informe de la Comis-
sió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris de la Secretaria 
General de Transports del Ministeri de Foment, òrgan 
competent en la investigació, per concloure’n la causa i 
demanar responsabilitats a la companyia operadora, si 
així ho determina l’informe esmentat.

Pel que fa a la resta d’informacions que interessen al di-
putat, remetem a altres respostes parlamentàries refe-
rents a altres incidències al Servei de Rodalia, on ja s’han 
explicat tots els protocols que es segueixen habitualment.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera d’assabentar-se de l’acci-
dent d’un tren del servei de rodalia a Mataró 
(Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17446/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions en assabentar-se de 
l’accident d’un tren del servei de rodalia a 
Mataró (Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17447/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la demanda de responsabilitats de 
l’accident d’un tren del servei de rodalia a 
Mataró (Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17448/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament de la informació als 
usuaris afectats per l’accident d’un tren del 
servei de rodalia a Mataró (Maresme) el 9 de 
febrer de 2011
Tram. 314-17449/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol que segueix Renfe quan es 
produeix un accident com el de Mataró (Ma-
resme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17450/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació que segueix 
Renfe quan es produeix un accident com el 
de Mataró (Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17451/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’informació quan es pro-
dueix un accident de tren com el de Mataró 
(Maresme) del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17452/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el responsable del Departament de 
Territori i Sostenibilitat que ha donat expli-
cacions sobre l’accident de tren de Mataró 
(Maresme) el 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17453/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la responsabilitat davant els ciuta-
dans per un accident de tren com el de Ma-
taró (Maresme) del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17454/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a resoldre la situa-
ció creada per l’accident de tren de Mataró 
(Maresme) del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-17455/09

Resposta del Govern
Reg. 61210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17445/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts implícits per al pagament 
de lloguers d’habitatges administrats per 
l’Agència Catalana de l’Habitatge
Tram. 314-17456/09

Resposta del Govern
Reg. 61211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17456/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts implícits per al pagament de lloguers d’habitatges 
administrats per l’Agència Catalana de l’Habitatge

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya no ha retirat l’ajut 
implícit. Una altra situació és la d’aquells arrendataris 
d’habitatges del parc públic que han perdut el dret a re-
bre’l per incomplir algun dels requisits establerts en la 
seva concessió o per haver finalitzat la vigència de dos 
anys per la qual varen ser atorgats.

No obstant això, en el cas de pèrdua de l’ajut per finalit-
zació de la seva vigència, les persones interessades poden 
tornar a sol·licitar l’ajut i els serà atorgat si compleixen els 
requisits establerts i d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries anuals.

Per tal d’atendre l’anterior, el Consell d’Administració de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en sessió de 15 de 
febrer de 2012 i una vegada aprovat el pressupost de la 
Generalitat, va aprovar la dotació necessària dels ajuts 
implícits pel 2012. Aquesta dotació permet mantenir els 
ajuts implícits vigents i procedir a la renovació dels que 
hagin perdut vigència.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adaptació dels preus de lloguer dels 
habitatges del parc públic a la situació eco-
nòmica
Tram. 314-17457/09

Resposta del Govern
Reg. 61212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17457/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació dels preus de lloguer dels habitatges del parc 
públic a la situació econòmica
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

Per afavorir els usuaris del parc públic d’habitatges, el 
Consell d’Administració de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya va acordar, en data 15 de febrer de 2012, un 
cop aprovat el pressupost de la Generalitat de Catalunya, 
aplicar per aquest any 2012 el sistema d’ajuts implícits al 
lloguer del parc públic.

Així mateix s’estan reajustant els preus de renda de llo-
guers com a conseqüència de l’execució del Pla de xoc 
per a l’adjudicació del parc públic desocupat.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra suficient per a garantir la segu-
retat a les comarques de la plana de Lleida
Tram. 314-17458/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17458/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra suficient per a 
garantir la seguretat a les comarques de la plana de Lleida

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina; Agnès Pardell 
Veà; Mònica Lafuente de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-

guntes parlamentàries 314-17458/09, 314-17459/09, 314-
17460/09, 314-17461/09, 314-17462/09, 314-17463/09, 
314-17464/09, 314-17465/09, 314-17466/09 i 314-
17477/09.

El Govern garanteix la seguretat a les comarques de la 
Plana de Lleida, així com en el conjunt del territori cata-
là, utilitzant tots els recursos de què disposa de manera 
eficaç i eficient.

La distribució actual d’efectius permet oferir a la ciutada-
nia un servei policial de qualitat que garanteix totes les 
obligacions i funcions assignades per llei a la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME).

Tot i així, en la mesura que les circumstàncies pressupos-
tàries ho permetin, la dotació d’agents de la PG-ME ha 
d’augmentar els seus efectius en els termes que van ser 
pactats a la Junta de Seguretat de Catalunya del 14 de se-
tembre de 2006.

Pel que fa a la determinació del nombre d’efectius neces-
saris, es realitza mitjançant estudis previs, considerant 
criteris objectius, com per exemple les característiques 
físiques del territori o els tipus d’il·lícits penals que es re-
peteixen amb major freqüència, per tal de donar respos-
ta a totes les necessitats de seguretat que cada territori 
genera.

Tot i aquesta distribució prèvia, els sistemes de planifi-
cació incorporen mecanismes de flexibilització, els quals 
permeten adaptar la planificació ordinària a les variaci-
ons normals del conjunt d’incidències i problemàtiques, 
alhora que es coordinen amb l’aplicació de mesures i dis-
positius especials, com per exemple els Programes Ope-
ratius Específics, que reforcen el servei policial en de-
terminades èpoques de l’any i/o en determinats àmbits 
especialment necessitats de l’acció policial.

Per altra banda, cal precisar que la distribució adminis-
trativa de les comarques no sempre coincideix amb la 
distribució territorial de la PG-ME, motiu pel qual hi ha 
casos en què una mateixa Àrea Bàsica Policial (ABP) dó-
na servei a diverses comarques.

Així doncs, la variació dels efectius, detallada per co-
marques i per l’ABP que li dóna el servei, entre els anys 
2005 i 2011 ha estat:

Comarca ABP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Noguera ABP Noguera 101 93 94 90 97 96 98

Urgell

Segarra
ABP Segarra - Urgell 108 99 98 95 102 102 104

Solsonès ABP Solsonès 53 50 49 46 52 52 52

Pla d’Urgell

Segrià

Les Garrigues

ABP Segrià - Garrigues - Pla d’Urgell 369 344 362 347 375 380 406

*El quadre inclou la informació corresponent als serveis territorials de seguretat ciutadana, però no la de serveis com els Regionals, Trànsit i 

d’altres.
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Pel que fa a la distribució dels agents de la PG-ME de la 
24a promoció que es van incorporar a les diferents ABP 
de la Regió Policial Ponent, és la següent:

Incorporacions de la 24a promoció a la Regió 
Policial Ponent

Regió Policial Ponent (unitats directament 
adscrites)         16 

ABP Segrià - Garrigues - Pla d’Urgell         26

ABP Noguera            2     

ABP Segarra - Urgell            2     

Total 46

Barcelona, 16 d’abril e 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra al Segrià en el període 
2005-2011
Tram. 314-17459/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17458/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra a la Noguera en el perí-
ode 2005-2011
Tram. 314-17460/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17458/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra a les Garrigues en el pe-
ríode 2005-2011
Tram. 314-17461/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17458/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra a l’Urgell en el període 
2005-2011
Tram. 314-17462/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17458/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra al Pla d’Urgell en el pe-
ríode 2005-2011
Tram. 314-17463/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17458/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra a la Segarra en el perí-
ode 2005-2011
Tram. 314-17464/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17458/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre d’efectius dels 
Mossos d’Esquadra al Solsonès en el perío-
de 2005-2011
Tram. 314-17465/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17458/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació d’un nombre suficient 
de mossos d’esquadra a les comarques de 
la plana de Lleida el 2010 i el 2011
Tram. 314-17466/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17458/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organització de patrulles de vigilàn-
cia nocturna formades per ciutadans en di-
versos municipis
Tram. 314-17467/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17467/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de patrulles de vigilància nocturna forma-
des per ciutadans en diversos municipis

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joaquim Llena i Cortina; Agnès Pardell 
Veà; Mònica Lafuente de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-17467/09, 314-17468/09, 314-
17469/09, 314-17470/09, 314-17471/09, 314-17472/09, 
314-17473/09, 314-17474/09, 314-17475/09 i 314-17476/09.

El Departament d’Interior és molt conscient de la proble-
màtica que existeix al camp català, sempre més compli-
cada, en aquests moments, pels temps que passa el nostre 
país i les dificultats econòmiques. És per això que fa un 
any es va presentar i implementar el Programa Operatiu 
Específic Món Rural (POE Món Rural), el qual incideix 
en els problemes de seguretat, dins l’àmbit rural, que vé-
nen donats, principalment, per tipologies delictives rela-
cionades amb el patrimoni.

Aquest Pla, liderat per la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra (PG-ME), però amb la participació del 
cos d’Agents Rurals (CAR), té com a objectius específics 
prevenir els delictes contra el patrimoni, detecció, iden-
tificació i/o detenció dels autors dels il·lícits penals, esta-
blir i mantenir els canals òptims de comunicació amb els 
actors que intervenen en l’àmbit rural i planificar i dirigir 
l’activitat policial, fomentant les accions dels serveis im-
plicats en el POE per tal d’aconseguir augmentar la per-
cepció de seguretat.

Dins les accions de prevenció, s’han dut a terme patru-
llatges ordinaris, controls de pas, dispositius estàtics de 
control, controls de transports i altres accions policials 
en els punts i les zones estratègiques considerades d’inte-
rès per part de les diverses unitats de la PG-ME (Segure-
tat Ciutadana, Trànsit, etc.).

Pel que fa a la proximitat, s’han realitzat contactes de 
qualitat amb els diferents operadors a nivell local, co-
marcal i nacional mitjançant la interlocució directa amb 
pagesos, agrupacions, institucions, organitzacions, asso-
ciacions del sector i els seus representants.

Pel que fa a la coordinació entre la PG-ME i el CAR, 
s’ha obtingut un traspàs constant d’informació relaciona-
da amb els robatoris en finques rurals: matrícules de ve-
hicles, delinqüents habituals, «modus operandi» i zones 
més afectades, així com s’ha compartit el coneixement 
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del territori dels agents rurals per poder fer una planifi-
cació més efectiva i eficaç. També, la PG-ME ha donat 
resposta a requeriments del CAR que han derivat en la 
comissió de dotacions policials i s’ha gestionat consultes, 
tant de caràcter urgent, com no urgent.

Per altra banda, el Departament d’Interior considera que 
les funcions i les competències policials encomanades 
per la Llei són pròpies i indelegables. Tot i això, la segu-
retat en la seva dimensió més preventiva no és responsa-
bilitat exclusiva de les forces policials; les característi-
ques del camp fan que els propietaris puguin lliurement 
contractar i prendre les mesures que creguin convenients 
per protegir de manera privada la seva seguretat personal 
i la dels seus béns sempre que es limitin única i exclusi-
vament a vigilar i vetllar per les seves propietats priva-
des i a informar als cossos policials de qualsevol acció 
sospitosa.

A més, el Departament d’Interior prestarà tota la col-
laboració possible en el sentit que les necessitats de se-
guretat que mouen la constitució d’aquests grups de per-
sones siguin vehiculades a través de les corresponents 
Juntes Locals de Seguretat. D’aquesta manera i per 
aquesta via s’articularan els serveis i recursos que en ca-
da cas s’estimin oportuns per fer front a les diferents ne-
cessitats de seguretat que les generen.

Així doncs, la PG-ME té constància que als municipis 
corresponents a la Regió Policial de Ponent s’han detec-
tat patrulles de vigilància nocturna, en concret, als mu-
nicipis d’Albi, Alcarràs, Almacelles i Sucs (pedania de 
Lleida).

Pel que fa als fets delictius coneguts al món rural durant 
l’any 2011, atès que la implementació del POE Món Ru-
ral es va dur a terme el març de 2011, es disposa de dades 
acumulades mensuals des del mes d’abril del mateix any:

Total de fets coneguts POE Món Rural - 2011

Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
801 893 705 648 553 584 522 495 565

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els municipis en què s’han organitzat 
patrulles de vigilància nocturna
Tram. 314-17468/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17467/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals s’han organit-
zat patrulles de vigilància nocturna en muni-
cipis rurals
Tram. 314-17469/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17467/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions del Pla operatiu especial 
per al món rural per a lluitar contra els roba-
toris a les explotacions agràries
Tram. 314-17470/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17467/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de patrulles conjuntes de 
mossos d’esquadra i d’agents rurals que 
s’han fet d’ençà de l’anunci del Pla operatiu 
especial per al món rural
Tram. 314-17471/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17467/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels robatoris a les explota-
cions agràries i el món rural el 2011
Tram. 314-17472/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17467/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció i l’incentiu de creació de 
patrulles ciutadanes de vigilància nocturna
Tram. 314-17473/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17467/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes amb relació a les 
patrulles ciutadanes de vigilància nocturna
Tram. 314-17474/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17467/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intenció de delegar la seguretat pú-
blica en els ciutadans
Tram. 314-17475/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17467/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’augmentar el nombre 
d’agents o de patrulles en els municipis en 
què s’han incrementat els robatoris a les ex-
plotacions agràries
Tram. 314-17476/09

Resposta del Govern
Reg. 61061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17467/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra de 
la promoció del 2011 que s’han incorporat a 
les comarques de la plana de Lleida
Tram. 314-17477/09

Resposta del Govern
Reg. 61060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17458/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reivindicacions dels treballadors 
de les presons de Tarragona i la data pre-
vista per a la posada en funcionament de la 
presó del Catllar
Tram. 314-17515/09

Resposta del Govern
Reg. 61145 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17515/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reivindicacions dels treballadors de les presons de Tarra-
gona i la data prevista per a la posada en funcionament 
de la presó del Catllar

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

El Departament de Justícia sempre ha escoltat les opini-
ons i reivindicacions del personal penitenciari, doncs té 
entre els seus objectius millorar tant les condicions de 
vida dels interns com les condicions de treball dels pro-
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fessionals, amb la finalitat d’oferir un servei públic eficaç 
i eficient.

En l’actualitat, tota la funció pública de la Generalitat es-
tà afectada per una sèrie de mesures de caràcter econò-
mic i laboral. Malgrat això, el Departament de Justícia i 
els sindicats de l’àmbit penitenciari han signat un acord 
pel que fa a les condicions laborals dels pròxims dos anys 
que, dins l’actual context de crisi, és positiu per a ambdu-
es parts, Administració i treballadors.

Així mateix, el Departament segueix atentament l’evolu-
ció del Centre Penitenciari de Tarragona, així com la de 
tots els centres penitenciaris a Catalunya, i està en con-
dicions de respondre a les necessitats i requeriments que 
es plantegen a diari a cadascun dels seus equipaments.

En relació amb la posada en marxa del nou Centre Pe-
nitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragona), us in-
formo que l’execució material de les obres de construc-
ció d’aquest equipament està pendent dels treballs de 
construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals 
que aquest tipus d’instal·lació requereix i que, en l’ac-
tualitat, s’estudien diferents possibilitats per executar 
aquesta obra, dins de les disponibilitats pressupostà-
ries.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes en transferènci-
es corrents o en pagaments per execució 
d’obres al barri del Carmel i encontorns a 
l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, 
SA, el 2010 i el 2011
Tram. 314-17662/09

Resposta del Govern
Reg. 61954 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17662/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions fetes en transferències corrents o en paga-
ments per execució d’obres al barri del Carmel i encon-
torns a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA, 
el 2010 i el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Tot i les previsions que en el seu moment es van informar 
per a l’any 2011, les transferències efectuades a l’Agència 
de Promoció del Carmel i Entorns, SA. en aquest exercici 
finalment van ascendir a 7.803 euros.

Pel que fa a l’exercici 2010, aquesta informació ja va ser 
facilitada en resposta a la pregunta escrita amb núme-
ro de tramitació 314-00289/09, formulada pel mateix 
grup parlamentari, que va ser publicada al BOPC el dia 
5 d’abril de 2011.

Barcelona, 18 d’abril de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió externalitzada o concessio-
nada de béns i serveis de l’Agència Catalana 
de l’Aigua
Tram. 314-17716/09

Resposta del Govern
Reg. 61213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17716/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió externalitzada o concessionada de béns i serveis 
de l’Agència Catalana de l’Aigua

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

El Govern no té previst que l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) deixi de tenir atribuïda la gestió directa d’alguns 
dels seus bens o serveis actuals ja que en molts casos ni 
tan sols n’és el titular i en altres que sí que n’és, ja fa 
temps que no en fa la gestió directa.

La llei 10/2011, de simplificació i millorament de la regu-
lació, en allò referit al servei d’abastament en alta, preveu 
la possibilitat què la prestació del servei d’abastament 
mitjançant la xarxa Ter– Llobregat s’efectuï de forma in-
directa.

La mateixa llei disposa que és el departament al qual es-
tà adscrit l’ens d’abastament, a qui correspon efectuar la 
licitació del contracte, i que els ingressos de naturalesa 
econòmica que s’obtinguin son ingressos de la Genera-
litat i no pas de l’ACA, per bé que s’han de destinar a 
l’exercici de les competències de la Generalitat en matè-
ria d’aigües.

D’altra banda i com a conseqüència de les modificaci-
ons introduïdes per l’esmentada llei, pel que fa a les fun-
cions i a l’estructura orgànica de l’ACA, el Govern ha 
d’aprovar, en primer terme, la modificació dels Estatuts 
de l’Agència.

Per tal d’aconseguir una estructura organitzativa més 
idònia per l’exercici de les funcions que la legislació en-
comana a l’ACA, s’hauran de portar a terme anàlisis refe-
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rits a tota la seva estructura organitzativa i no específica-
ment del seus serveis territorials.

L’objectiu d’aquest procés és obtenir, entre altres qüesti-
ons, una major racionalitat econòmica amb una assigna-
ció més eficaç dels recursos.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de l’estructura organit-
zativa i de serveis a l’Agència Catalana de 
l’Aigua el 2012
Tram. 314-17717/09

Resposta del Govern
Reg. 61214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17717/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de l’estructura organitzativa i de serveis a 
l’Agència Catalana de l’Aigua el 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

L’Agència Catalana de l’Aigua està elaborant un estudi 
per aprofundir en el procés de racionalització organitza-
tiva que ha de servir de base per definir i impulsar l’es-
tructura organitzativa més adient per l’ACA en la situació 
actual en compliment de la llei 10/2011, de 29 de desem-
bre, de simplificació i millorament de la regulació nor-
mativa.

Es tracta d’aconseguir una administració àgil en la seva 
relació amb la ciutadania i les empreses, sostenible mit-
jançant la racionalització dels seus òrgans, optimització 
dels seus recursos i redistribució de les funcions amb la 
finalitat primera prestar els serveis que té encomanats 
de manera eficient tot i contribuint a la seva recuperació 
econòmica.

Si tenim en compte que el Parlament de Catalunya ha 
aprovat increments del cànon de l’aigua per incrementar 
els ingressos de l’Agència, fi de què aquesta pugui com-
plir amb les seves obligacions legals i econòmiques, no 
seria admissible en termes de justícia i proporcionalitat 
que l’Agència no actués a la reciproca, intentant adaptar 
la seva estructura al que ha de ser l’exercici de les seves 
funcions i l’activitat efectivament desplegada, optimit-
zant tots els recursos de que disposa i generant tots els 
estalvis possibles sempre dins del respecte mes escrupo-
lós de la llei.

Hi ha un compromís en virtut del qual l’empresa i el Co-
mitè d’empresa mantindran, i de fet ja estan mantenint, 
reunions informatives amb caràcter quinzenal.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports invertits per l’Agència Ca-
talana de l’Aigua en la conservació i el man-
teniment dels embassaments de les con-
ques internes el 2011 i la previsió per al 2012
Tram. 314-17718/09

Resposta del Govern
Reg. 61215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17718/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports invertits per l’Agència Catalana de l’Aigua en la 
conservació i el manteniment dels embassaments de les 
conques internes el 2011 i la previsió per al 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

La despesa per manteniment d’embassament per a 2011 
ha estat de 200.682,93 euros, mentre que la despesa pre-
vista per al 2012 és de 341.500 euros.

Per altra banda, l’Agència Catalana de l’Aigua no ha en-
carregat la realització d’una auditoria en els darrers 
temps.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients de reconeixement del 
dret a la justícia gratuïta en matèria de dret 
civil que estan en tràmit de comprovació i 
resolució
Tram. 314-17761/09

Resposta del Govern
Reg. 61146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17761/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de reconeixement del dret a la justícia gratuïta 
en matèria de dret civil que estan en tràmit de compro-
vació i resolució

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que es dóna res-
posta conjunta a les preguntes amb número de tramitació 
314-17761/09, 314-17762/09, 314-17763/09, 314-17664/09 
i 314-17765/09:

El nombre d’expedients en matèria civil en tràmit de va-
loració i resolució, a data 29 de febrer de 2012, desglos-
sats per cadascuna de les comissions d’assistència ju-
rídica gratuïta (en endavant CAJG) de Catalunya, és el 
següent: Barcelona: 6.088 expedients; Girona: 31 expedi-
ents; Lleida: 52 expedients; Tarragona: 2.191 expedients, 
i Terres de l’Ebre: 304 expedients.

Així mateix, el nombre d’expedients en matèria penal 
en tràmit de valoració i resolució, a data 29 de febrer de 
2012, desglossats per cadascuna de les CAJG de Catalu-
nya, és el següent: Barcelona: 2.982 expedients; Girona: 
11 expedients; Lleida: 3 expedients; Tarragona: 141 expe-
dients, i Terres de l’Ebre: 10 expedients.

El termini mig de resolució d’un expedient d’assistència 
jurídica gratuïta en matèria civil i penal a finals de 2011, 
des de la seva entrada a la CAJG procedent del col·legi 
d’advocats, és el següent: Barcelona: 75 dies; Girona: 15-
30 dies; Lleida 15-30 dies; Tarragona: 90 dies, i Terres de 
l’Ebre: 15-30 dies.

Per tal de fer front a l’augment de les sol·licituds d’assis-
tència jurídica gratuïta, sense que això provoqui cap re-
tard en la seva resolució ni disminució de la qualitat del 
servei prestat a les persones sol·licitants, el Departament 
de Justícia ha impulsat l’adopció de diverses mesures de 
col·laboració i coordinació entre els col·legis d’advocats i 
procuradors de Catalunya i els seus respectius consells, 
entre les quals destaquen les següents: l’acceleració en 
la implementació de la nova aplicació informàtica AJG 
per a la tramitació i gestió dels expedients d’assistència 
jurídica gratuïta; la definició i unificació dels criteris de 
decisió de les comissions d’assistència jurídica gratuïta, 
sens perjudici de la valoració individualitzada de les cir-
cumstàncies excepcionals previstes a l’article 5 de la Llei 
1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta; la 
major formació del personal dels col·legis d’advocats que 

tramita els expedients de justícia gratuïta; i diverses me-
sures de caire organitzatiu per adaptar els mitjans dis-
ponibles a l’augment dels expedients tramitats, com són, 
per exemple, la redefinició, simplificació i agilitació dels 
circuits interns de tramitació de les CAJG, la millora de 
la coordinació entre el personal que dóna suport tècnic i 
administratiu a les CAJG i els membres de les CAJG, la 
definició de canals de comunicació més àgils i eficients 
amb els col·legis professionals, o la modificació del sis-
tema de tramitació dels expedients penals, previ acord 
amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Ca-
talunya.

Aquestes mesures han permès, en el cas de la CAJG de 
Barcelona, reduir el termini de resolució, que era de 130 
dies a principis de 2011, a 75 dies en finalitzar l’any.

Quant a la dotació de personal destinat pel Departament 
de Justícia a la tramitació i resolució dels expedients d’as-
sistència jurídica gratuïta, us informo que a la CAJG de 
Barcelona té 20 persones adscrites; a Girona: 3 persones; 
a Lleida: 3 persones; a Tarragona: 4 persones, i a les Ter-
res del l’Ebre: 3 persones.

A la CAJG de Barcelona aquesta dotació de personal in-
clou tant el personal tècnic del cos superior de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, que fa les tas-
ques d’estudi, anàlisi i seguiment de tots els incidents que 
es plantegen al llarg de la tramitació dels expedients de 
justícia gratuïta, com el personal auxiliar administratiu 
i subaltern que fa tasques de suport administratiu a les 
CAJG, que inclou, entre altres funcions, l’atenció al pú-
blic, el registre d’entrada i sortida de documents i la seva 
recepció i tramesa, la gestió i control de l’arxiu d’expedi-
ents, etc. Les CAJG de Girona, Lleida, Tarragona i Ter-
res de l’Ebre, ubicades a les seus dels corresponents Ser-
veis Territorials del Departament de Justícia, a més del 
personal tècnic del cos superior de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i personal auxiliar administra-
tiu, adscrit a la CAJG, tenen el suport del personal adscrit 
als esmentats Serveis Territorials per a les tasques més 
genèriques com són el registre, l’atenció al públic, etc.

A més, cal senyalar que dos dels membres de cada CAJG 
són funcionaris del cos superior de la Generalitat de Ca-
talunya, un dels quals fa les funcions de secretari de la 
Comissió i l’altre actua com a vocal.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà de resolució dels expe-
dients de reconeixement del dret a la justícia 
gratuïta en matèria de dret civil
Tram. 314-17762/09

Resposta del Govern
Reg. 61146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17761/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors públics 
adscrits al servei de reconeixement i super-
visió dels expedients del dret a la justícia 
gratuïta
Tram. 314-17763/09

Resposta del Govern
Reg. 61146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17761/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients de reconeixement del 
dret a la justícia gratuïta en matèria de dret 
penal que estan en tràmit de comprovació i 
resolució
Tram. 314-17764/09

Resposta del Govern
Reg. 61146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17761/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà de resolució dels expe-
dients de reconeixement del dret a la justícia 
gratuïta en matèria de dret penal
Tram. 314-17765/09

Resposta del Govern
Reg. 61146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17761/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les retribucions als 
lletrats que presten els serveis de justícia 
gratuïta
Tram. 314-17767/09

Resposta del Govern
Reg. 61147 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17767/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les retribucions als lletrats que presten els 
serveis de justícia gratuïta

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

El Departament de Justícia ha efectuat el pagament de 
totes les bestretes corresponents a les actuacions dutes a 
terme i justificades pels advocats durant l’any 2011, que 
representen el 97,52% del cost total del servei, així com 
de les despeses de gestió col·legial de l’esmentat exercici.

Després que el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya presentés al Departament de Justícia la jus-
tificació de les assistències i actuacions corresponents al 
quart trimestre de 2011, i una vegada finalitzada la tasca 
de comprovació i revisió de les mateixes, s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient de regularització de les com-
pensacions de les assistències i actuacions dels advocats 
en el marc de l’assistència jurídica gratuïta de l’any 2011, 
que correspon al 2,48% restant.

Pel que fa a l’any 2012, és voluntat del Departament de 
Justícia mantenir i, si és possible, millorar la periodicitat 
en els pagaments de les bestretes, com ho demostra el fet 
que ja s’ha tramitat l’expedient de bestreta corresponent 
al mes de gener de 2012 per un import de 4.350.000,00 
euros i s’ha iniciat la tramitació de l’expedient de bestreta 
del mes de febrer pel mateix import.

Barcelona, 16 d’abril de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a ajudar les entitats 
sense ànim de lucre del tercer sector social
Tram. 314-17787/09

Resposta del Govern
Reg. 61955 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17787/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a ajudar les entitats sense ànim de lucre del 
tercer sector social

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Sergi de los Ríos i Martínez

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

L’Institut Català de Finances, juntament amb AVA-
LIS, societat de garantia recíproca, disposa d’una línia 
d’avals per a circulant tant d’empreses com d’altres enti-
tats. Aquesta línia, amb una dotació inicial de 600 mili-
ons d’euros, neix de l’acord de col·laboració subscrit entre 
l’ICF, AVALIS i onze entitats financeres amb xarxa a Ca-
talunya, signat el 17 de juny de 2011. La línia serà vigent 
durant tot l’any 2012.

Addicionalment, s’està treballant en la renovació d’una 
línia de préstecs destinada, entre d’altres, als centres es-
pecials de treball i empreses d’inserció, per al finança-
ment tant d’inversions com de circulant.

Barcelona, 19 d’abril de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa a 
l’Hospital Ernest Lluch, de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental)
Tram. 314-17795/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17795/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compromís del Govern pel que fa a l’Hospital Ernest 
Lluch, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)

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 que les pregun-

tes amb NT de 314-17795/09 a 314-17820/09 es responen 
conjuntament mitjançant el document annex.

Barcelona, 19 d’abril de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa a 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-17796/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa a 
l’Hospital de Vilanova i la Geltrú
Tram. 314-17797/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
nou Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-17798/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa a 
l’Hospital de Tarragona
Tram. 314-17799/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa 
al nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-17800/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seu compromís amb relació al cen-
tre d’atenció primària de Can Costa i l’avin-
guda de Barcelona, de Terrassa (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-17801/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
CAP Gorg, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-17802/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa 
al CAP Sant Crist, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-17803/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
CAP La Salut, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-17804/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa a 
l’Hospital Sociosanitari de Balaguer
Tram. 314-17805/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
nou CAP de Gavà
Tram. 314-17806/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
CAP Montilivi, de Girona
Tram. 314-17807/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
nou CAP del barri de Sant Josep, de l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-17808/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa 
al CAP Rambla Just Oliveras, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-17809/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
CAP del barri del Gornal, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-17810/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
CAP Santa Eulàlia, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-17811/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
CAP del barri de Magraners, de Lleida (Se-
grià)
Tram. 314-17812/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa 
al CAP del barri de Pardinyes, de Lleida (Se-
grià)
Tram. 314-17813/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
CAP Sant Feliu de Llobregat
Tram. 314-17814/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa a 
l’Hospital Comarcal de la Seu d’Urgell
Tram. 314-17815/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa a 
l’Hospital Comarcal de Tàrrega
Tram. 314-17816/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
nou CAP de Castelldefels
Tram. 314-17817/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa 
a l’ampliació del CAP Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-17818/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
desdoblament del CAP Rambla, de Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-17819/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís del Govern pel que fa al 
nou CAP de Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-17820/09

Resposta del Govern
Reg. 61939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17795/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sales i de llits recuperats 
per a atendre l’epidèmia de grip
Tram. 314-17929/09

Resposta del Govern
Reg. 61729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17929/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sales i de llits recuperats per a atendre l’epi-
dèmia de grip

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT de la 314-17929/09 a la 314-17931/09 es res-
ponen conjuntament.

Els plans funcionals de les regions sanitàries coordinen 
les accions consensuades per cada centre i contemplen 
l’adequació de l’oferta de llits per fer front a increments 
sostinguts de la demanda.

La gestió dels llits disponibles és una de les tasques de 
gestió que realitza cada centre hospitalari en funció del 
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seu nivell de resolució, de les necessitats i les demandes 
d’atenció. El CatSalut no contracta els llits hospitalaris, i 
el seguiment de la disponibilitat de llits és una mesura in-
directa de l’adequació dels recursos d’internament en de-
terminades èpoques. Sí que es va realitzar la contractació 
d’altes addicionals dintre del programa PIUC.

Aquesta temporada, el pic màxim de l’epidèmia de grip 
ha estat a les darreres setmanes de febrer i principis de 

març, on es va produir major nombre de persones diag-
nosticades de grip i amb major activitat als serveis d’ur-
gències hospitalàries i als serveis d’atenció continuada i 
urgent.

La disponibilitat de llits d’hospitalització convencional 
durant aquestes quinzenes va ser superior a la disponibi-
litat de principis d’any i en alguns casos es va incremen-
tar la capacitat de resolució amb un increment d’activitat 
d’hospitalització a domicili.

Hivern 2011 -2012 - (Llits disponibles)

Des. 1-15 Des. 16-31 Gen. 1-15 Gen. 16-31 Feb. 1-15 Feb. 15-29 Març. 1-15 Març. 16-31

TOTAL 12.530 12.547 12.591 12.660 13.117 13.570 13.571 13.146

El CatSalut ha impulsat l’eficiència dels recursos des 
d’inici d’any i com cada temporada d’hivern es va con-
templar una assignació pressupostària específica per-
què les entitats proveïdores gestionessin la contracta-
ció d’altes addicionals per reforçar la temporada PIUC 
2011-2012 en cas que fos necessari. La gestió dels re-
cursos humans és una de les tasques de gestió que re-
alitza cada centre sanitari en funció dels convenis 
vigents, i el CatSalut no realitza la gestió ni la contra-
ctació dels professionals assistencials que treballen en 
el sistema sanitari.

A través de la planificació de l’atenció urgent i continu-
ada realitzada per les regions sanitàries, es van elaborar 
els plans funcionals de les regions. El comitè que segueix 
l’atenció urgent i continuada en el territori coordina les 
accions consensuades per cada centre segons l’increment 
de la demanda. Aquest any les accions que feien refe-
rència la gestió de recursos humans estaven orientades 
a l’optimització dels recursos humans disponibles i en la 
gestió del temps de treball.

Es recullen tres nivells d’activació segons l’increment i 
se’n deriven diferents accions per a fer-ne front.

Fase 0
Nivell de demanda sense 
canvis

Fase I
Increment de la demanda

Fase II
Augment de la pressió assisten-
cial sostinguda, superior a tres 
dies, amb increment 25-30% de 
la demanada poblacional.

Atenció primària Correspon als períodes d’ac-
tivació de l’hivern per la grip 
i a l’estiu per la prevenció de 
la onada de calor.

Flexibilitzar l’organització dels 
recursos humans i els horaris 
d’atenció per tal d’adaptar-los a 
les fluctuacions de la demanda.

Prioritzar la visita espontània, 
ajornant les visites programa-
des, substituint la cita prèvia per 
l’espontània setmanal.

Organitzar les agendes de tre-
ball per intercalar períodes de 
visites espontànies durant tot 
l’horari de la consulta.

Agendes: Bloqueig parcial pre-
ventiu d’agendes. Donar suport 
a l’agenda de visites agudes per 
augmentar l’accessibilitat i la 
resolució ràpida de motius de 
consulta.

Potenciar l’accés telefònic del 
usuaris als seus professionals 
sanitaris de referència durant  
l’horari habitual del centre

Canvi d’hores no assistenci-
als per assistencials de tots els 
professionals en funció de la de-
manda a criteri de la direcció del 
centre. Suprimir activitats for-
matives, grupals i comunitàries 
en el mateix període.

Triatge telefònic de les deman-
des d’atenció a domicili

Reforç de l’atenció telefònica i 
també reforç mèdic en dies de 
màxima afluència, així com re-
forç per l’atenció domiciliària.

Agenda oberta d’infermeria
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Fase 0
Nivell de demanda sense 
canvis

Fase I
Increment de la demanda

Fase II
Augment de la pressió assisten-
cial sostinguda, superior a tres 
dies, amb increment 25-30% de 
la demanada poblacional.

Hospitalització aguts Accions: Definició i concreció de les àre-
es d’hospitalització preferents i 
espais suplementaris.

Potenciar mesures alternatives 
a l’hospitalització convencional: 
hospitalització domiciliària, cir-
cuit de diagnòstic ràpid... 

Revisió i actualització del pla 
funcional actual de cada cen-
tre

Adequació de la gestió de per-
sonal.

Increment o redistribució del 
nombre de llits per l’hospitalit-
zació

Elaboració i difusió del pla de 
comunicació

Potenciar les mesures de coor-
dinació amb l’atenció primària i 
els centres d’atenció continuada

Obertura i/o increment de sales 
d’observació. 

Activació del sistema de re-
gistre i seguiment.

Derivacions de determinats pa-
cients a centres sociosanitaris.

Ampliació de l’horari de l’Hospi-
tal de dia. Transformar d’alguns 
llits de l’Hospital de dia en llits 
d’ingrés curt. 

Desplaçament de personal d’al-
tres àrees de l’hospital per refor-
çar les urgències. 

Suspensió de cirurgia progra-
mada

Barcelona, 16 d’abril de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal sanitari de reforç destinat 
als serveis d’urgències per a atendre l’epi-
dèmia de grip
Tram. 314-17930/09

Resposta del Govern
Reg. 61729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17929/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament de 
Salut per a reforçar els serveis d’urgències 
per a atendre l’epidèmia de grip
Tram. 314-17931/09

Resposta del Govern
Reg. 61729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-17929/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empresa que ha assumit el servei 
que oferia el Laboratori Clínic del Berguedà 
al CAP Berga i sobre el concurs per a aques-
ta adjudicació
Tram. 314-18163/09

Resposta del Govern
Reg. 61131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-18163/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa que ha assumit el servei que oferia el Labora-
tori Clínic del Berguedà al CAP Berga i sobre el concurs 
per a aquesta adjudicació

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:

El cessament de l’activitat del Laboratori Clínic del Ber-
guedà es va produir l’1 de febrer de 2012.

En l’actualitat, les mostres provinents del CAP Berga són 
processades en un laboratori propi de l’ICS a l’Hospita-
let de Llobregat. D’acord amb el que s’ha contemplat en 
els darrers anys i està recollit en la disposició addicio-
nal 5a de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2011, vigent en el 
moment del cessament de l’activitat del Laboratori Clí-
nic del Berguedà, l’ICS pot establir convenis amb la resta 
de proveïdors del CatSalut per a intercanviar prestacions 
vinculades a l’àmbit sanitari en el marc de les regions sa-
nitàries. Per aquest motiu, no ha calgut fer cap contracta-
ció a través de concurs públic.

Barcelona, 5 d’abril de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

2.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

2.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució de les empreses de la Cor-
poració
Tram. 322-00032/09

Retirada
Reg. 62101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

Retirada: Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el model de televisió pública de Televi-
sió de Catalunya i sobre les expectatives de 
la comunitat catalana a l’exterior que en rep 
les emissions per satèl·lit
Tram. 322-00033/09

Retirada
Reg. 62101 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

Retirada: Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els canvis en les tarifes de reg 
del canal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00200/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61890 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre els canvis en 
les tarifes de rec que han de suportar els regants del canal 
Segarra-Garrigues?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Programa interdepartamental 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 310-00201/09

Anunci
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61909 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el Programa Interdepartamental de Renta Mínima 
d’Inserció (PIRMI)?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els peatges a les autopistes
Tram. 310-00202/09

Anunci
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 62084 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre els peatges a 
les autopistes catalanes?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la Conferència Sectorial d’Edu-
cació
Tram. 310-00203/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62086 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quina valoració fa el Govern de la Conferencia Secto-
rial de Educación celebrada recentment?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’eficiència i estal-
vi energètics
Tram. 310-00204/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62087 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en referència a les 
polítiques d’eficiència i estalvi energètic?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els indicadors del cinema doblat 
al català
Tram. 310-00205/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62088 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin balanç fa el Govern en relació als darrers indi-
cadors publicats en matèria de cinema doblat en català?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures de copagament sa-
nitari
Tram. 310-00206/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62103 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quina és la valoració del Govern en relació a les mesu-
res de copagament sanitari?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les decisions del Govern de l’Es-
tat en matèria de salut
Tram. 310-00207/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 62105 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
últimes decisions preses pel Govern de l’Estat en matèria 
de salut?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les decisions del Govern de l’Es-
tat en matèria d’educació
Tram. 310-00208/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 62106 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
últimes decisions que ha pres el Govern de l’Estat sobre 
educació?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00129/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 61256 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la siguiente pregunta para que sea respondida oral-
mente por el Presidente ante el Pleno.

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

– ¿Cuál es su opinión sobre la situación política actual 
en Cataluña?

Palau del Parlament, 17 de abril de 2012

Albert Rivera Díaz
Portavoz C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00130/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61891 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generali-
tat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00131/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61910 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generali-
tat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Què opina el Molt Honorable President de la Generali-
tat sobre l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00132/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62089 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al President de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en rela-
ció als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00133/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62102 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el president de la Generalitat de l’ac-
tual situació política?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00134/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 62107 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 23.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President 
de la Generalitat en relació amb la situació política ac-
tual?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els piquets informatius en 
les vagues generals
Tram. 311-02552/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60346 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Govern que els piquets informatius durant 
una vaga general són il·legals?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la desacreditació de la vaga 
general del 29 de març de 2012
Tram. 311-02553/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60347 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que entre les funcions del Conse-
ller d’Interior hi figura la de desacreditar una vaga gene-
ral legalment convocada i crear alarma social?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la protecció del dret de vaga 
en la vaga general del 29 de març de 2012
Tram. 311-02554/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60348 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 

Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Considera el Govern que el Departament d’Interior va 
protegir el dret de vaga de les persones que volien fer va-
ga general el dia 29 de març?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre si el conseller d’Interior es 
va entrevistar amb els secretaris generals 
de Comissions Obreres i de la Unió Gene-
ral de Treballadors abans de la vaga general 
del 29 de març de 2012
Tram. 311-02555/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60349 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Es va entrevistar el Conseller Puig abans de la vaga 
general del 29 de març amb els secretaris generals de 
CCOO i UGT de Catalunya?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les tasques de prevenció 
i mediació acordades amb les organitzaci-
ons convocants de la vaga general del 29 de 
març de 2012
Tram. 311-02556/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60350 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines tasques de prevenció i mediació va acordar el 
Departament d’Interior amb els sindicats majoritaris i la 
resta d’organitzacions convocants pel dia de la vaga ge-
neral?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els mecanismes d’informa-
ció establerts amb els sindicats majoritaris 
amb relació a la vaga general del 29 de març 
de 2012
Tram. 311-02557/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60351 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quins mecanismes de informació mútua amb els sindi-
cats majoritaris va establir el Departament d’Interior per 
al dia 29 de març en motiu de la vaga general?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les instruccions del Depar-
tament d’Interior als Mossos d’Esquadra du-
rant la vaga general del 29 de març de 2012
Tram. 311-02558/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60352 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines instruccions va donar el Departament d’Interior 
al Cos de Mossos d’Esquadra en relació a l’actuació de 
piquets durant la vaga general del 29 de març?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals els 
Mossos d’Esquadra van retenir el diputat al 
Congrés Joan Coscubiela durant la vaga ge-
neral del 29 de març de 2012
Tram. 311-02559/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60353 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius membres del Cos de Mossos d’Es-
quadra varen demanar el DNI al diputat al Congrés, Joan 
Coscubiela, el dia 29 de març a Barcelona i quant temps 
el varen retenir i per quines raons?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les intervencions dels Mos-
sos d’Esquadra el matí de la vaga general 
del 29 de març de 2012
Tram. 311-02560/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60354 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes intervencions van efectuar els Mossos d’Es-
quadra durant el matí del dia 29 de març especificant el 
lloc on es va produir la intervenció, el motiu i l’abast de 
l’actuació?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals els 
Mossos d’Esquadra van carregar contra pi-
quets informatius el matí de la vaga general 
del 29 de març de 2012
Tram. 311-02561/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60355 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius varen carregar els Mossos d’Esqua-
dra contra piquets informatius aproximadament durant el 
matí del dia 29 de març a Barcelona?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el comunicat de diverses en-
titats amb relació a la detenció i l’empreso-
nament de tres joves durant la vaga general 
del 29 de març de 2012
Tram. 311-02562/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60356 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern el comunicat de la Comissió de 
Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, de la Co-
missió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Giro-
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na, de l’Observatori de Drets Econòmics Socials i Cul-
turals, de Justícia i Pau, de la FAVB, de l’Observatori 
de Sistemes Penals de la Universitat de Barcelona i de 
l’Associació Catalana de Drets Humans, en relació a la 
detenció i empresonament de tres joves participants en 
la vaga general que consideren una vulneració de la pre-
sumpció d’innocència?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la detenció durant la vaga 
general del 29 de març de 2012 de tres joves 
per als quals s’ha decretat presó
Tram. 311-02563/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60357 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Segons el Departament d’Interior els tres joves per als 
que s’ha decretat presó en relació a fets del dia 29 de març 
a Barcelona, varen ser detinguts en els aldarulls violents 
de la tarda o ho varen ser com a integrants de piquets?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la planificació de l’operació 
policial a la plaça de Catalunya de Barcelo-
na amb motiu de la vaga general del 29 de 
març de 2012
Tram. 311-02564/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60358 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com va planificar el Departament d’Interior l’opera-
tiu al voltant de la Plaça de Catalunya la tarda del dia 29 
de març, tenint present els fracassos d’anteriors operatius 
com els de l’any passat a la mateixa plaça Catalunya o da-
vant el Parlament?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la qualificació dels fets que 
van tenir lloc a Barcelona després de la ma-
nifestació del 29 de març de 2012
Tram. 311-02565/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60359 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quin motiu va qualificar el Conseller d’Interior en 
un primer moment els fets esdevinguts a Barcelona des-
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prés de la manifestació el dia de la vaga general com «els 
més greus que mai han passat a Barcelona», i després ho 
va voler matisar?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la crema d’una cafeteria a 
Barcelona durant la vaga general del 29 de 
març de 2012
Tram. 311-02566/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60360 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quin motiu el Departament d’Interior no va poder 
evitar que es cremés una cafeteria al voltant de la plaça 
de Catalunya de Barcelona el dia 29 de març, quan ja 
existia el precedent de l’intent de cremar el local on es 
trobaven els periodistes en motiu d’una celebració d’una 
victòria del Barça?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals no es 
van retirar els contenidors dels voltants de la 
plaça de Catalunya de Barcelona abans de 
la manifestació del 29 de març de 2012
Tram. 311-02567/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60361 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quin motiu no es van treure preventivament els con-
tenidors dels voltants de la plaça de Catalunya de Bar-
celona, abans de la manifestació del 29 de març, tenint 
present que el Departament d’Interior va fer desallotjar 
d’estris la plaça Catalunya quan va ser ocupada pel mo-
viment dels indignats el mes de maig de l’any passat per 
evitar que fossin utilitzats en cas d’incidents?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’operatiu del Departament 
d’Interior sobre ciutadans que es manifes-
taven pacíficament el 29 de març de 2012 a 
Barcelona
Tram. 311-02568/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60362 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quins motius l’operatiu del Departament d’Interi-
or el dia 29 de març no va discriminar els grups violents 
dels milers de ciutadans i ciutadanes que es manifestaven 
pacíficament i que van rebre les conseqüències de càrre-
gues, gasos lacrimògens i pilotes de goma?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les afirmacions del conseller 
d’Interior relatives a les persones que van 
ésser objecte de càrregues policials el 29 de 
març de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02569/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60363 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius va afirmar el Conseller d’Interior que 
«ningú podia dir que passava per allà», si havia rebut les 
conseqüències de les càrregues policials quan és evident 
que molts dels afectats eren manifestants pacífics?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’accés al tren i al metro de 
la plaça de Catalunya de Barcelona el 29 de 
març de 2012
Tram. 311-02570/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60364 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius l’operatiu policial dissenyat pe Depar-
tament d’Interior va ser incapaç d’assegurar l’accés al nus 
de comunicacions per tren i metro de la plaça de Catalu-
nya el dia 29 de març després de la manifestació, provo-
cant greus problemes pel retorn a casa seva en especial a 
la gent de l’àrea metropolitana?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les imatges dels bombers de 
la Generalitat que van rebre impactes de ba-
les de goma en acabar la manifestació del 
29 de març de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02571/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60365 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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



2 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 308

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 89

– Com valora el Govern les imatges de bombers de la 
Generalitat perfectament identificats amb el seu unifor-
me, que van rebre l’impacte de bales de goma el dia 29 de 
març a Barcelona quan acabava la manifestació?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions del conse-
ller d’Interior afirmant que no va fallar res el 
29 de març de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02572/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60366 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern que el Conseller Puig declari que 
per part del Departament d’Interior «no va fallar res» el 
dia 29 de març, tenint present el número de ferits i les 
destrosses provocades a Barcelona?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la justificació del conseller 
d’Interior amb relació als incidents de Bar-
celona del 29 de març de 2012
Tram. 311-02573/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60367 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern que el Conseller d’Interior jus-
tifiqui la seva incapacitat per evitar els incidents de Bar-
celona el 29 de març en la suposada permissivitat que ha 
existit fins ara si el Conseller Puig porta ja més quinze 
mesos al front del Departament?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la influència de la política del 
conseller d’Interior en el nombre de perso-
nes violentes en les mobilitzacions massives
Tram. 311-02574/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60368 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que la política del Conseller Puig 
pot haver influït que s’hagi passat de les quatre-centes 
persones violentes que actuen en casos de mobilitzacions 

Fascicle tercer
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massives,que va denunciar el mateix Conseller quan va 
accedir al càrrec a les entre dos mil i tres mil que diu que 
existeixen ara?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la multiplicació del nombre 
de persones violentes que actuen a Barcelo-
na en les mobilitzacions massives
Tram. 311-02575/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60369 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com interpreta al Govern que des de que el Conseller 
Puig dirigeix el Departament d’Interior s’hagin multipli-
cat per entre cinc i vuit el número de persones violentes 
que actuen a Barcelona en casos de mobilitzacions mas-
sives, si abans, segons el mateix Conseller, hi havia una 
política de tolerància?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la definició que actualment 
fa de Barcelona en contraposició amb la que 
feia Convergència i Unió quan era a l’opo-
sició
Tram. 311-02576/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60370 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que Barcelona ha passat de ser 
«la capital mundial de la violència consentida» tal com 
denunciava CIU mentre era a l’oposició a «integrar-se en 
una dinàmica avançada de capitals mundials com Lon-
dres, Paris o altres ciutats» tal com ho defineix ara el Go-
vern?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els detinguts durant els inci-
dents del 29 de març a Barcelona
Tram. 311-02577/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60371 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quants dels detinguts en els incidents del dia 29 de 
març per la tarda a Barcelona, ja havien estat detinguts 
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en motiu de la darrera celebració del Barça i dels fets del 
Parlament el 15 de juny de l’any passat?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures contra grups vi-
olents adoptades en el Consell Executiu del 
3 d’abril de 2012
Tram. 311-02578/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60372 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius el Govern no va adoptar abans les me-
sures contra grups violents decidides en el Consell exe-
cutiu del dia 3 d’abril si aquestes han de ser la solució per 
aquest problema i fa més de quinze mesos que el Govern 
va prendre possessió?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reforma del Codi penal ar-
ran dels incidents del 29 de març a Barce-
lona
Tram. 311-02579/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60373 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Com valora el Govern l’opinió de nombrosos experts en 
Dret Penal que consideren que les continues reformes del 
Codi Penal realitzades després de cada problema concret 
no constitueixen una autèntica solució?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la responsabilitat penal per 
fotografiar destrosses de mobiliari urbà i es-
tabliments comercials
Tram. 311-02580/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60374 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern punible penalment realitzar foto-
grafies de destrosses de mobiliari urbà o establiments co-
mercials, i en cas de que la resposta sigui afirmativa, en 
base a quin article del Codi Penal ho seria i quines penes 
li correspondrien?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la responsabilitat penal per 
distribuir fotografies de destrosses de mobi-
liari urbà i establiments comercials
Tram. 311-02581/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60375 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Si el Govern considera punible penalment realitzar 
fotografies de destrosses de mobiliari urbà o establi-
ments comercial, considera també que els periodistes i 
els mitjans de comunicació que efectuessin i distribuïssin 
aquestes fotografies quedarien inclosos dins la conducta 
punible penalment?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la informació del web del 
Departament d’Interior
Tram. 311-02582/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60376 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Qui, dins el Departament d’Interior, decidirà, i amb 
quins criteris ho farà, quines informacions provinents de 

la ciutadania i quines provinents del mateix Departament 
es pengen al web anunciat pel Departament d’Interior?

– Com assegurarà el Departament d’Interior que les in-
formacions enviades per la ciutadania al nou web del De-
partament d’Interior responen a la realitat?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les denúncies de ciutadans 
mitjançant el web del Departament d’Interior
Tram. 311-02583/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60377 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Podran els ciutadans i ciutadanes denunciar al nou web 
del Departament d’Interior presumptes delictes relacio-
nats amb frau fiscal, violència masclista, delictes ecolò-
gics, corrupció política, fiançament il·legal de partits po-
lítics, actuacions perilloses relacionades amb el trànsit, i 
qui decidirà si es pengen o no?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les denúncies relacionades 
amb actuacions dels cossos policials mit-
jançant el web del Departament d’Interior
Tram. 311-02584/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60378 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Podran els ciutadans i ciutadanes denunciar al nou web 
del Departament d’Interior actuacions presumptament 
incorrectes de membres de cossos policials?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nomenament del Comitè 
d’Ètica Policial
Tram. 311-02585/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60379 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Per quin motiu el Departament d’Interior continua sen-
se nomenar els membres del Comitè d’Ètica Policial?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la investigació d’actuacions 
d’alguns sindicats dels Mossos d’Esquadra 
per la Divisió d’Afers Interns
Tram. 311-02586/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60380 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius el Departament d’Interior, a través de 
la divisió d’afers interns està investigant actuacions de di-
versos sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el respecte a la llibertat sin-
dical i a la llibertat d’expressió en la investi-
gació d’alguns sindicats dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-02587/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60381 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Govern que el fet que la divisió d’afers 
interns estigui investigant diversos sindicats del cos de 
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Mossos d’Esquadra és compatible amb el respecte a la 
llibertat sindical i la llibertat d’expressió?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús de gasos lacrimògens 
durant la manifestació del 29 de març a Bar-
celona
Tram. 311-02588/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60382 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius es varen utilitzar gasos lacrimògens, 
el dia 29 de març a Barcelona, després de molts anys sen-
se fer-ho, per part del Cos de Mossos d’esquadra quan era 
previsible que,tal com va passar, els efectes d’aquests ga-
sos afectessin a la gent que es manifestava pacíficament?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació dels mem-
bres de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra durant la manifestació del 29 de 
març a Barcelona
Tram. 311-02589/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60383 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius els membres de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra anaven sense identificar durant la 
manifestació del dia 29 de març a Barcelona i qui dins 
el Departament d’Interior n’assumeix la responsabilitat 
de la decisió?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la creació d’una comissió 
d’estudi dels efectes de l’ús de les bales de 
goma que utilitzen els Mossos d’Esquadra
Tram. 311-02590/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60384 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Continua el Govern negant-se a que es pugui crear una 
comissió d’estudi dels efectes de les bales de goma utilit-
zades pel Cos de Mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els ferits pels efectes de les 
bales de goma durant els incidents del 29 de 
març a Barcelona
Tram. 311-02591/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60385 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Govern que diverses persones hagin re-
sultat ferides de gravetat pels efectes de bales de goma 
durant el dia 29 de març a Barcelona i quantes perso-
nes han resultat ferides i amb quines conseqüències per 
aquest motiu, segons el Govern?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els ferits per bales de goma 
durant els incidents del 29 de març a Bar-
celona que formaven part de grups violents
Tram. 311-02592/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60386 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Pot assegurar el Departament d’Interior que totes les 
persones ferides per bales de goma el dia 29 de març a 
Barcelona formaven part de grups violents?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el seu interès per l’estat dels 
ferits per bales de goma durant els incidents 
del 29 de març a Barcelona
Tram. 311-02593/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60387 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– S’ha interessat el Govern, i en concret el Conseller 
d’Interior, per l’estat de les persones ferides per bales de 
goma en els incidents de Barcelona del dia 29 de març?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de bales de goma 
disparades pels Mossos d’Esquadra durant 
els incidents del 29 de març a Barcelona
Tram. 311-02594/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60388 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes bales de goma varen disparar els Mossos d’Es-
quadra a Barcelona el dia 29 de març?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manera de disparar les 
bales de goma durant els incidents del 29 de 
març a Barcelona
Tram. 311-02595/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60389 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Pot garantir el Conseller d’Interior que a Barcelona el 
dia 29 de març els Mossos d’Esquadra que varen disparar 
bales de goma, ho varen fer en tots els casos, respectant 
l’obligació de fer rebotar la bala a terra sense apuntar di-
rectament al cos de les persones?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la reunió amb els secre-
taris generals dels sindicats majoritaris per 
a analitzar la vaga general del 29 de març i 
l’actuació policial durant aquest dia
Tram. 311-02596/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60390 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Preveu el Conseller d’Interior reunir-se amb els secre-
taris generals del sindicats majoritaris per analitzar la va-
ga general del 29 de març i l’actuació policial durant la 
jornada?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la confiança del president de 
la Generalitat en el conseller d’Interior
Tram. 311-02597/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60391 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Continua mantenint el President de la Generalitat la 
confiança en el Conseller d’Interior Felip Puig després 
dels fracassos repetits cada vegada que es produeixen 
mobilitzacions i conflictes socials a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria dels grups 
parlamentaris per a tractar futures actuaci-
ons del Departament d’Interior amb motiu 
de conflictes socials
Tram. 311-02598/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60392 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Preveu el President de la Generalitat convocar tots els 
grups parlamentaris per analitzar les actuacions del De-
partament d’Interior davant de conflictes socials, que es 
previsible que es produeixen novament atesa la situació 
de crisi econòmica?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ordre de potenciar les notí-
cies dels incidents del 29 de març a Barcelo-
na per a ocultar l’èxit de la vaga general
Tram. 311-02599/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60393 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Ha donat el Govern alguna ordre o indicació per poten-
ciar les notícies derivades dels incidents del 29 de març 

per tal de tapar l’impacte de l’èxit de la vaga general i 
de les manifestacions organitzades arreu de Catalunya en 
contra de la reforma laboral i les retallades impulsades 
pels Governs central i de la Generalitat?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compareixença del conse-
ller d’Interior al Parlament per a explicar l’ac-
tuació del seu Departament durant la vaga 
general del 29 de març
Tram. 311-02600/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 60394 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quin motiu no ha demanat el Conseller d’Interior 
comparèixer davant el Parlament per explicar l’actuació 
del seu Departament durant la jornada de vaga general 
del 29 de març?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les campanyes de promoció 
dels productes agroalimentaris ecològics
Tram. 311-02601/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61385 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines campanyes ha dut a terme el Govern de la Ge-
neralitat de promoció dels productes agroalimentaris 
ecològics i quins recursos econòmics ha invertit en el 
mateix durant el 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a la promo-
ció del consum social d’aliments ecològics
Tram. 311-02602/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61386 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per tal de pro-
moure el consum social d’aliments ecològics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a augmentar 
la sensibilització vers la producció agrària 
ecològica en l’àmbit educatiu
Tram. 311-02603/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61387 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per tal d’aug-
mentar la sensibilització en producció agrària ecològica 
en l’àmbit educatiu?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a caracterit-
zar el consum d’aliments ecològics
Tram. 311-02604/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61388 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per caracterit-
zar el consum dels aliments ecològics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a incremen-
tar la producció i la facturació dels opera-
dors agraris ecològics
Tram. 311-02605/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61389 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per incremen-
tar la producció i la facturació dels operadors agraris 
ecològics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a resoldre 
els punts crítics de la producció ecològica
Tram. 311-02606/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61390 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per analitzar 
els punts crítics de la producció ecològica i la seva reso-
lució?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a fomentar 
la distribució i la comercialització dels ali-
ments ecològics
Tram. 311-02607/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61391 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per fomentar 
la distribució i comercialització dels aliments ecològics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per al desenvo-
lupament del sector agroalimentari ecològic 
en l’àmbit local
Tram. 311-02608/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61392 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per fomen-
tar les iniciatives de desenvolupament del sector agroali-
mentari ecològic en l’àmbit local?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions per a millo-
rar l’estructuració del sector agroalimentari 
ecològic
Tram. 311-02609/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61393 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per millorar 
l’estructuració del sector agroalimentari ecològic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a garantir la 
certificació del producte ecològic
Tram. 311-02610/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61394 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per garantir la 
certificació del producte ecològic al llarg de tota la cade-
na alimentària?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a garantir el 
seguiment i el control de la qualitat del pro-
ducte ecològic
Tram. 311-02611/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61395 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per garantir el 
seguiment i control de la qualitat del producte ecològic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a actualitzar 
el sistema de control i certificació del pro-
ducte ecològic
Tram. 311-02612/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61396 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per tal d’ac-
tualitzar el sistema de control i certificació del producte 
ecològic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions per a garantir 
que els conreus modificats genèticament i 
els productes fitosanitaris no contaminin els 
conreus d’agricultura ecològica
Tram. 311-02613/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61397 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per garantir 
que els conreus modificats genèticament i els productes 
fitosanitaris no contaminin els cultius d’agricultura eco-
lògica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a potenciar 
la recerca en matèria de produccions eco-
lògiques
Tram. 311-02614/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61398 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per potenciar 
la recerca específica en matèria de produccions ecològi-
ques?

– Quines accions ha dut a terme el Govern per desenvo-
lupar la transferència tecnològica en producció agroali-
mentària?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a estructu-
rar un sistema d’assessorament en matèria 
ecològica
Tram. 311-02615/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61399 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per estructu-
rar un sistema d’assessorament en matèria ecològica al 
territori?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a la formació 
dels agents del sector de la producció agro-
alimentària ecològica
Tram. 311-02616/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61400 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per incorpo-
rar una oferta formativa especialitzada per als diferents 
agents del sector de la producció agroalimentària ecolò-
gica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a reformar el 
marc legal de la producció agroalimentària 
ecològica
Tram. 311-02617/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61401 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per reformar 
el marc legal vigent que regula la producció agroalimen-
tària ecològica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions per a refor-
çar l’estructura administrativa en matèria de 
producció agroalimentària
Tram. 311-02618/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61402 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per reforçar 
l’estructura administrativa en matèria de producció agro-
alimentària ecològica dins la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a la creació 
d’un sistema de recollida i tractament de da-
des estadístiques sobre la producció agrària 
ecològica
Tram. 311-02619/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61403 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per crear un 
sistema de recollida i tractament de dades estadístiques 
sobre la producció agrària ecològica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a incloure els 
productes ecològics en les polítiques ambi-
entals
Tram. 311-02620/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61404 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, 20.04.2012

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

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

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern per incloure 
els productes ecològics dins les polítiques ambientals de 
l’administració?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació del Programa de 
prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 311-02621/09

Anunci
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61740 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Com pensa aplicar el Departament de Salut el Progra-
ma de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari d’aplicació del 
Programa de prevenció i atenció a la croni-
citat
Tram. 311-02622/09

Anunci
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61741 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el calendari d’implementació del Programa de 
Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos específics amb 
què es desenvoluparà el Programa de pre-
venció i atenció a la cronicitat
Tram. 311-02623/09

Anunci
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61742 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quins són els recursos específics amb què es desenvo-
luparà el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les llistes d’espera de ci-
rurgia cardíaca a l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 311-02624/09

Anunci
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61807 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern respecte dels temps 
i llistes d’espera de cirurgia cardíaca a l’Hospital de 
Bellvitge?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’eliminació de l’exempció 
de taxes pels serveis prestats pels mossos 
d’esquadra en competicions esportives sen-
se ànim de lucre
Tram. 311-02625/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61928 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius va decidir el Govern enviar al Parla-
ment dins la llei de mesures fiscals una modificació de 
la llei de taxes que es poden aplicar pels serveis pres-
tats per Mossos d’Esquadra en competicions esportives 
que transcorren per vies interurbanes, que eliminava 
l’exempció per proves sense ànim de lucre i per les admi-
nistracions públiques?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motius pels quals el se-
cretari general de l’Esport no estava infor-
mat de la modificació de les taxes sobre les 
competicions esportives
Tram. 311-02626/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61929 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per quins motius el Secretari general de l’esport Ivan 
Tibau no estava informat de la modificació de la llei de 
taxes que afectava de forma gravíssima a moltes compe-
ticions esportives?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement que tenia el 
conseller d’Interior de la modificació de la 
taxa que s’aplica pels serveis dels mossos 
d’esquadra
Tram. 311-02627/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61930 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– El Conseller d’Interior, Felip Puig, havia llegit el pro-
jecte de llei de mesures fiscals en tot allò que afectava a 

les seves competències, i en concret a la taxa que s’aplica 
pels serveis dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les responsabilitats polí-
tiques pels perjudicis causats a les entitats 
i federacions esportives per la supressió de 
l’exempció de la taxa que s’aplica pels ser-
veis dels mossos d’esquadra
Tram. 311-02628/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61931 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines responsabilitats polítiques ha assumit el Go-
vern o quines pensa assumir pel perjudici causat a les 
entitats i federacions esportives catalanes per la supressió 
de l’exempció de la taxa que s’aplica als serveis dels Mos-
sos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la solució als problemes cau-
sats per la modificació de la taxa que s’aplica 
pels serveis dels mossos d’esquadra
Tram. 311-02629/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61932 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Com preveu el Govern solucionar els problemes cre-
ats per la modificació de la llei de taxes dels serveis que 
presten els Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació donada a les 
federacions esportives amb relació a la mo-
dificació de les taxes sobre les competici-
ons esportives
Tram. 311-02630/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61933 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina informació havia donat el Govern a les federaci-
ons esportives catalanes sobre la modificació de la llei de 
taxes que afectava a les competicions esportives?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la informació donada a la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació 
a la modificació de les taxes sobre les com-
peticions esportives organitzades pels ajun-
taments
Tram. 311-02631/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61934 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina informació havia donat el Govern a la Federa-
ció de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana 
de Municipis sobre la modificació de la llei de taxes que 
afecta a competicions esportives organitzades pels ajun-
taments?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a evitar que 
les entitats esportives i els ens locals hagin 
de pagar la taxa que s’aplica pels serveis 
dels mossos d’esquadra en competicions 
sense ànim de lucre
Tram. 311-02632/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61935 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures provisionals ha adoptat el Govern per 
evitar que les entitats esportives i els ajuntaments o con-
sells comarcals hagin d’abonar la taxa dels serveis de 
Mossos d’Esquadra per competicions sense ànim de lu-
cre?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recaptació pels serveis 
dels mossos d’esquadra a l’abril del 2012
Tram. 311-02633/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61936 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina ha estat la recaptació derivada de la taxa dels 
serveis de Mossos d’Esquadra durant el mes d’abril de 
l’any 2012 i quina part de la mateixa s’ha compromès el 
Govern a retornar?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les entitats o administraci-
ons que han pagat la taxa pels serveis dels 
mossos d’esquadra en proves esportives a 
l’abril del 2012
Tram. 311-02634/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61937 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines entitats o administracions, amb relació nomi-
nal i individualitzada, han abonat la taxa pels serveis de 
Mossos d’Esquadra per proves esportives per vies inte-
rurbanes durant el mes d’abril de l’any 2012, especificant 
l’import abonat per cada entitat esportiva o administració 
pública?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari de pagament de 
les subvencions a entitats sense ànim de lu-
cre per a finançar activitats de prevenció de 
la infecció amb el VIH corresponents al 2011
Tram. 311-02635/09

Anunci
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62134 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el calendari de pagament de les subvencions a 
entitats de caràcter no lucratiu per al finançament d’ac-
tivitats de prevenció de la infecció VIH/SIDA corres-
ponents a l’any 2011, per par del Departament de Salut 
(PPA, salut en general, òrgan tècnic de drogodependènci-
es), Departament d’Empresa i Ocupació, Departament de 
Justícia, Departament de Benestar Social i Família (àrea 
LGTB, ICD, Immigració Joventut) donades les greus di-
ficultats econòmiques que està ocasionant a les entitats el 
retard en el pagament de la subvenció?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions per a su-
plir la reducció de l’aportació econòmica del 
Ministeri de Sanitat i Consum per a finançar 
activitats de prevenció de la infecció amb el 
VIH
Tram. 311-02636/09

Anunci
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62135 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quines actuacions pensa realitzar el Departament de 
Salut per suplir la reducció de l’aportació econòmica que 
venia realitzant la Secretaria Nacional del Plan Nacio-
nal del Sida, del Ministeri de Salut, al finançament de 
la convocatòria de subvencions a entitats de caràcter no 
lucratiu per al finançament d’activitats de prevenció de la 
infecció VIH/SIDA?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les activitats de prevenció i 
assistència amb relació al VIH i la sida que 
deixaran de fer les organitzacions no gover-
namentals
Tram. 311-02637/09

Anunci
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62136 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Com pensa el Departament de Salut realitzar les acti-
vitats de prevenció i assistència que en el camp del VIH/
SIDA venen realitzant les ONGs i que ara no podran re-
alitzar per la reducció d’un 28% de la convocatòria de 
subvenció de 2012?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria de subven-
cions per a les entitats sense ànim de lucre 
especialitzades en VIH i sida per al 2013
Tram. 311-02638/09

Anunci
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62137 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la con-
vocatòria de subvencions per les entitats de caràcter no 
lucratiu especialitzades en VIH/SIDA per 2013?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els recursos econòmics 
destinats el 2011 i el 2012 al desenvolupa-
ment del Pla d’acció enfront del VIH i la sida 
2010-2013
Tram. 311-02639/09

Anunci
Membre, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62138 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 25.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins recursos econòmics s’han destinat al desenvolu-
pament del Pla d’acció enfront el VIH/SIDA 2010-2013, 
els anys 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la maquinària instal·lada 
al carrer de Mandri, de Barcelona, per les 
obres de construcció de la línia 9 del metro
Tram. 314-19031/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quin és el cost de lloguer (desglossat per exercicis i 
mesos) de la maquinària i de la grua d’obra instal·lada al 
carrer Mandri cantonada amb el Passeig de la Bonanova 
per les obres de construcció de la L9 en aquesta zona, 
que actualment estan aturades?

2. Quines han estat les despeses en conceptes de segure-
tat i manteniment durant l’obra i des de la seva aturada 
fins a l’actualitat?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la maquinària instal·lada a 
la plaça de Sanllehy, de Barcelona, per les 
obres de construcció de la línia 9 del metro
Tram. 314-19032/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61042 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1. Quin és el cost de lloguer (desglossat per exercicis i 
mesos) de la maquinària i de la grua d’obra instal·lada a 
la plaça Sanllehy per les obres de construcció de la L9 en 
aquesta zona, que actualment estan aturades?

2. Quines han estat les despeses en conceptes de segure-
tat i manteniment durant l’obra i des de la seva aturada 
fins a l’actualitat?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la maquinària instal·lada a la 
via Augusta, de Barcelona, per les obres de 
construcció de la línia 9 del metro
Tram. 314-19033/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61043 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1. Quin és el cost de lloguer (desglossat per exercicis i 
mesos) de la maquinària i de la grua d’obra instal·lada a 
la zona afectada per les obres de la L9 al carrer Via Au-
gusta cantonada amb Pau Alcover, que actualment estan 
aturades?

2. Quines han estat les despeses en conceptes de segure-
tat i manteniment durant l’obra i des de la seva aturada 
fins a l’actualitat?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la maquinària instal·lada a 
la plaça de Lesseps, de Barcelona, per les 
obres de construcció de la línia 9 del metro
Tram. 314-19034/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61044 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1. Quin és el cost de lloguer (desglossat per exercicis i 
mesos) de la maquinària i de la grua d’obra instal·lada a 

la plaça Lesseps per les obres de construcció de la L9 en 
aquesta zona, que actualment estan aturades?

2. Quines han estat les despeses en conceptes de segure-
tat i manteniment durant l’obra i des de la seva aturada 
fins a l’actualitat?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reserves de sòl per a ús 
agrari fetes per l’Institut Català del Sòl en el 
període 2011-2012
Tram. 314-19035/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada, Dolors López Aguilar, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quantes reserves de sòl per a ús agrari ha realitzat 
l’Institut Català del Sòl en el període 2011-2012, per tal 
de preservar aquests espais enfront del risc d’expansió 
del sòl per a usos urbans i industrials?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les activitats dutes a terme per 
a aconseguir els nous reptes de la política 
agrària comuna
Tram. 314-19036/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan parlem de transferències tecnològiques i de in-
novació en l’àmbit de la modernització de les explotaci-
ons agràries, quines activitats s’han dut a terme per tal 
d’aconseguir els nous reptes introduïts en la revisió de 
la PAC?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a promoure i asso-
lir la conservació del patrimoni cultural i his-
tòric de les cooperatives agràries
Tram. 314-19037/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions s’han dut a terme per tal de promou-
re i assolir la conservació del patrimoni cultural i històric 
de les cooperatives agràries?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa del Pla estratègic 
nacional de suport a l’agricultura i l’alimen-
tació
Tram. 314-19038/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61065 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan es preveu posar en marxa el Pla estratègic naci-
onal de suport a l’agricultura i l’alimentació (PENSAA)?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions fetes en el marc del 
Pla de formació dels professionals agraris 
per compte propi i els recursos que s’hi han 
destinat
Tram. 314-19039/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61066 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En el marc del Pla de formació dels professionals agra-
ris per compte propi, quines actuacions s’han dut a ter-
me? Quins recursos s’han destinat?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proporció de sòl agrari amb relació 
al sòl industrial i urbà
Tram. 314-19040/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61067 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la proporció actual de sòl agrari a Catalu-
nya envers del sòl industrial i urbà i quina és l’evolució 
d’aquesta proporció en els darrers anys?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’enquadrament del Pla de regadius 
d’aigua en el Pla hidrològic nacional
Tram. 314-19041/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61068 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Com s’enquadra el Pla de regadius d’aigua dintre del 
Pla Hidrològic Nacional de l’Estat?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les indemnitzacions que s’atorguen a 
les zones de muntanya per les dificultats de 
la producció agrària en aquestes zones
Tram. 314-19042/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Les zones de muntanya reben una sèrie de indemnit-
zacions degut a les dificultats que planteja la producció 
agrària en aquestes zones.

1. Quin import es destina al pagament d’aquestes indem-
nitzacions (2011-2012)?

2. Es una quantitat proporcional tenint en compte els be-
neficis econòmics i oportunitats alternatives que tenen i 
ofereixen les zones de muntanya? En base això, s’hauria 
de fer una adequació dels imports, un replantejament?

3. Es pot contemplar la possibilitat de reduir aquestes in-
demnitzacions potenciant aquestes activitats i oportuni-
tats alternatives que tenen les zones de muntanya?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incidència de l’agricultura ecològica 
en el mercat agrícola català
Tram. 314-19043/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61070 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina és la incidència de la agricultura ecològica en el 
mercat agrícola català?

1. Quin és el consum de productes ecològics a Catalu-
nya?

2. Quina és la relació qualitat-preu. Resten assequibles 
per al públic en general? En aquest sentit, son competi-
tius amb la resta de productes del mercat alimentari?

3. Quina és la conscienciació dels catalans envers el con-
sum d’aquests productes? Quins és l’impacte de les polí-
tiques pedagògiques que impulsen el seu consum? Quin 
és el cost d’aquestes polítiques?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions que ha de dur a terme i 
els requisits que ha de complir la flota litoral 
catalana per a ésser considerada flota arte-
sanal
Tram. 314-19044/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines gestions ha de fer la flota litoral catalana per tal 
d’aconseguir ser considerada flota artesanal i així perce-
bre els fons estructurals comunitaris destinats a aquest 
tipus de pesca?

– Quins son els requisits europeus que s’hauran de com-
plimentar per tal de rebre aquestes ajudes?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les cooperatives actives en el sector 
agrari
Tram. 314-19045/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61072 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de cooperatives actives a Catalunya? 
Quin és el seu paper en el sector agrari? Quines man-
cances trobem a la llei actual i quins nous reptes s’han 
d’assolir?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de dur a terme alguna 
campanya per a promoure els productes ca-
talans de qualitat
Tram. 314-19046/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Es pretén dur a terme alguna campanya com la de «Ca-
lidad certificada» de la Junta de Andalucía, per tal de 
promoure els productes catalans de qualitat? En tal cas, 
quins mitjans s’utilitzaran? Quin abast tindran aquestes 
campanyes: internacional, nacional?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la diferència del preu entre els pro-
ductes agrícoles venuts del productor al 
consumidor i els venuts mitjançant un inter-
mediari
Tram. 314-19047/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la diferència existent entre el preu dels pro-
ductes agrícoles venuts directament pel productor al con-
sumidor i els productes venuts mitjançant intermediaris? 
Quins beneficis es donaran als productors per tal de re-
duir aquesta diferència i millorar la competitivitat en el 
sector?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos d’R+D+I destinats al sec-
tor agroalimentari
Tram. 314-19048/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61075 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En relació amb els recursos d’R+D+I destinats al sector 
agroalimentari: 

1. Quin percentatge del PIB català representen? Es cor-
respon aquest percentatge al pes que té el sector a Cata-
lunya?

2. Quins recursos es destinen als altres països del nostre 
entorn que també tenen un fort pes del sector agrícola?

3. Quines ajudes de la Unió Europea s’han rebut destina-
des a l’increment d’aquests recursos (2011-2012)?

4. Quin paper tenen les universitats públiques i centres 
educatius en general en la investigació i recerca dins 
d’aquest sector?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sentències per executar del Jutjat 
Penal número 2 de l’Audiència Provincial de 
Tarragona
Tram. 314-19049/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alí-
cia Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes sentències per executar té el Jutjat Penal n. 2 
de l’Audiència Provincial de Tarragona?

– Quin pla o acció ha previst el Govern per tal de donar 
solució a aquest problema?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alícia Alegret i 
Martí, diputats del GP del PPC

Els diputats Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alícia 
Alegret i Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, han formulat la mateixa pregunta al 
Govern a respondre per escrit sobre diverses qüestions 
relatives a les sentències per executar en diversos jutjats 
de Tarragona i Reus. Tot seguit es reprodueix la llista 
de preguntes amb el número de tramitació i de registre 
corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
24.04.2011).  

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències per executar del Jutjat Penal número 4 de 
l’Audièn cia Provincial de Tarragona (tram. 314-19050/09, 
reg. 61077)
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 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències per executar del Jutjat Penal número 1 de Reus 
(tram. 314-19051/09, reg. 61078)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències per executar del Jutjat Penal número 2 de Reus 
(tram. 314-19052/09, reg. 61079)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències per executar del Jutjat Penal número 1 de Tar-
ragona (tram. 314-19053/09, reg. 61080)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències per executar del Jutjat Penal número 2 de Tar-
ragona (tram. 314-19054/09, reg. 61081)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències per executar del Jutjat Penal número 3 de Tar-
ragona (tram. 314-19055/09, reg. 61082)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències per executar del Jutjat Penal número 4 de Tar-
ragona (tram. 314-19056/09, reg. 61083)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències per executar del Jutjat Penal número 5 de Tar-
ragona (tram. 314-19057/09, reg. 61084)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retallades i el garantiment d’un 
servei mínim de qualitat al CAP Alcover
Tram. 314-19058/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61085 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alí-
cia Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines han estat les retallades al CAP d’Alcover? Des-
glossar per categories professionals vinculades als ser-
veis, així com per horaris i supressió de serveis.

– Quines són les mesures que ha adoptat el Govern per 
tal de garantir un servei mínim de qualitat després de les 
retallades? Desglossar per mesures.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i 
Martí, diputats del GP del PPC

Els diputats Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas i Alícia 
Alegret i Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, han formulat la mateixa pregunta al Go-
vern a respondre per escrit sobre diverses qüestions re-
latives a les retallades i el garantiment d’un servei mínim 
de qualitat en els CAP de diverses poblacions de les co-
marques de Tarragona. Tot seguit es reprodueix la llista 
de preguntes amb el número de tramitació i de registre 
corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
24.04.2011).  

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Amposta (tram. 314-19059/09, reg. 61086)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP L’Arboç (tram. 314-19060/09, reg. 61087)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Baix Ebre, de Tortosa (tram. 314-19061/09, reg. 
61088)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP Bonavista, de Tarragona (tram. 314-19062/09, 
reg. 61089)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Calafell (tram. 314-19063/09, reg. 61090)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Constantí (tram. 314-19064/09, reg. 61091)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP Cornudella de Montsant (tram. 314-19065/09, 
reg. 61092)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Deltebre (tram. 314-19066/09, reg. 61093)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Doctor Sarró Roset, de Valls (Alt Camp) (tram. 
314-19067/09, reg. 61094)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP El Morell (tram. 314-19068/09, reg. 61095)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP Temple, de Tortosa (Baix Ebre) (tram. 314-
19069/09, reg. 61096)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Falset (tram. 314-19070/09, reg. 61097)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Flix (tram. 314-19071/09, reg. 61098)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Gandesa (tram. 314-19072/09, reg. 61099)
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 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Gimbernat, de Cambrils (Baix Camp) (tram. 314-
19073/09, reg. 61100)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP L’Hospitalet de l’Infant (tram. 314-19074/09, 
reg. 61101)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Jaume I, de Tarragona (tram. 314-19075/09, reg. 
61102)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP L’Aldea (tram. 314-19076/09, reg. 61103)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP L’Ametlla de Mar (tram. 314-19077/09, reg. 61104)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP La Selva del Camp (tram. 314-19078/09, reg. 61105)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Les Borges del Camp (tram. 314-19079/09, reg. 
61106)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP Llibertat, de Reus (Baix Camp) (tram. 314-
19080/09, reg. 61107)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Montblanc (tram. 314-19081/09, reg. 61108)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP Mont-roig del Camp (tram. 314-19082/09, reg. 
61109)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Móra d’Ebre (tram. 314-19083/09, reg. 61110)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP Muralles, de Tarragona (tram. 314-19084/09, 
reg. 61111)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Riudoms (tram. 314-19085/09, reg. 61112)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Salou (tram. 314-19086/09, reg. 61113)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP Sant Carles de la Ràpita (tram. 314-19087/09, 
reg. 61114)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 

al CAP Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona (tram. 314-
19088/09, reg. 61115)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP Sant Pere, de Reus (Baix Camp) (tram. 314-
19089/09, reg. 61116)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Santa Coloma de Queralt (tram. 314-19090/09, 
reg. 61117)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Santa Tecla - Llevant, de Tarragona (tram. 314-
19091/09, reg. 61118)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Tàrraco, de Tarragona (tram. 314-19092/09, reg. 
61119)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Torredembarra (tram. 314-19093/09, reg. 61120)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de quali-
tat al CAP Torreforta, de Tarragona (tram. 314-19094/09, 
reg. 61121)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Ulldecona (tram. 314-19095/09, reg. 61122)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP El Vendrell (tram. 314-19096/09, reg. 61123)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Vila-rodona (tram. 314-19097/09, reg. 61124)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les re-
tallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al 
CAP Vila-seca (tram. 314-19098/09, reg. 61125)

 –  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat 
al CAP Marià Fortuny, de Reus (Baix Camp) (tram. 314-
19099/09, reg. 61126)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de residències il·legals per 
a gent gran detectades del 2010 ençà i sobre 
el pla previst per a oferir una plaça pública 
de residència a tothom qui ho necessiti
Tram. 314-19100/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61127 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alí-
cia Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes residències il·legals de la tercera edat ha de-
tectat el Govern de la Generalitat des de 2010 fins a dia 
d’avui?

– Quin Pla té previst el Govern per donar cobertura a 
tots el ciutadans que necessitin una plaça pública de re-
sidència?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat d’un intern del centre peni-
tenciari de Figueres (Alt Empordà) a la unitat 
d’hospitalització psiquiàtrica penitenciària 
del centre penitenciari Brians 1, a Sant Este-
ve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-19101/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

1. És cert que agents adscrits a l’Àrea Bàsica Policial de 
l’Alt Empordà - Figueres van portar a terme el trasllat 
d’un intern del Centre Penitenciari de Figueres fins a la 
Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciaria del 
Centre Penitenciari Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires) la 
matinada del 12 d’abril de 2012?

2. En el cas que sigui cert, per quina raó agents adscrits 
a l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Empordà - Figueres van 
portar a terme el trasllat d’un intern del Centre Penitenci-
ari de Figueres fins a la Unitat d’Hospitalització Psiquià-
trica Penitenciaria del Centre Penitenciari Brians 1 (Sant 
Esteve Sesrovires) la matinada del 12 d’abril de 2012?

3. Quines són les necessitats del servei que obligaren a 
portar a terme el trasllat d’un intern del Centre Penitenci-
ari de Figueres fins a la Unitat d’Hospitalització Psiquià-
trica Penitenciaria del Centre Penitenciari Brians 1 (Sant 
Esteve Sesrovires) la matinada del 12 d’abril de 2012?

4. Hi havia raons mèdiques que impedien posposar fins 
a l’endemà, el trasllat d’un intern del Centre Penitenciari 
de Figueres fins a la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica 
Penitenciaria del Centre Penitenciari Brians 1 (Sant Es-
teve Sesrovires) portat a terme la matinada del 12 d’abril 
de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació en el procés de consul-
ta pública de la Comissió Europea amb rela-
ció a l’elaboració d’un pla per a preservar els 
recursos hídrics a Europa
Tram. 314-19102/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, 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 són les principals aportacions que pensa fer el 
Govern de la Generalitat al Procés de consulta pública, 
a particulars i a institucions i governs de la Unió Euro-
pea, convocat per la Comissió Europea, per confegir un 
Pla per salvaguardar els recursos hídrics a Europa (Blue-
pring to Safeguard Europe’s Water), procés obert fins el 7 
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de juliol de 2012, per tal d’avaluar l’aplicació i els objec-
tius assolits per la política d’aigua, així com les deficièn-
cies, en els diferents territoris de la Unió Europea?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Joan Boada Masoliver Salvador Milà Solsona
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les seves aportacions al procés de 
consulta pública de la Comissió Europea 
amb relació a l’elaboració d’un pla per a pre-
servar els recursos hídrics a Europa
Tram. 314-19103/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, 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 són les principals aportacions que pensa fer el 
govern de la Generalitat al Procés de consulta pública, 
a particulars i a institucions i governs de la Unió euro-
pea, convocat per la Comissió europea, per confegir un 
Pla per salvaguardar els recursos hídrics a Europa (Blue-
pring to Safeguard Europe’s Water), procés obert fins el 7 
de juliol de 2012, per tal d’avaluar l’aplicació i els objec-
tius assolits per la política d’aigua, així com les deficièn-
cies, en els diferents territoris de la Unió europea?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Joan Boada Masoliver Salvador Milà Solsona
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les beques de menja-
dor a cadascun dels serveis territorials edu-
catius en data del 16 d’abril de 2012
Tram. 314-19104/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és l’estat de pagament a data 16 d’abril de 2012 de 
les beques menjador en cadascuna de les diferents àrees 
educatives: Baix Llobregat, Barcelona Comarques, Cata-
lunya Central, Girona, Lleida, Maresme-Vallès Oriental, 
Tarragona, Terres de l’Ebre, Vallès Occidental i Consorci 
d’Educació de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de rebuts de menjador im-
pagats o retornats en data del 16 d’abril de 
2012 i la variació del 2010 ençà
Tram. 314-19105/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61139 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la quantitat total i percentual dels rebuts 
de menjador impagats i/o retornats a data 16 d’abril de 
2012? Quina és la variació respecte a 16 d’abril de 2011 i 
16 d’abril de 2010?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC



2 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 308

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes d’educació in-
fantil i primària que fan servir el servei de 
menjador i la variació del 2010 ençà
Tram. 314-19106/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61140 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la quantitat total i percentual d’alumnes d’en-
senyament infantil i primari que fan ús del servei men-
jador? Quina és la seva variació respecte a 2011 i 2010?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reglamentació per a l’habilitació 
d’espais per a refrigerar i coure aliments en 
els centres educatius públics
Tram. 314-19107/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61141 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Té pensat el Departament d’Ensenyament reglamen-
tar l’habilitació d’espais per a la refrigeració alimentària 
i cocció d’aliments per a l’alumnat que porta carmanyola 
per dinar en els centres de titularitat de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat que els cossos especi-
als ocupin determinats llocs de treball
Tram. 314-19108/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Violant Mascaró i López, 
diputada 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 pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

En la Comissió d’Afers Institucionals del 29/02/2012, la 
diputada Marta Alós va intervenir per defensar la posi-
ció del grup parlamentari de CIU respecte a la proposta 
de resolució sobre l’adopció de mesures per a definir les 
funcions dels llocs de treball de base de l’escala de suport 
del CME i l’establiment de sistemes de promoció interna. 
Durant el transcurs de la seva intervenció es va referir a 
la resposta que havia donat la Secretaria d’Administració 
i Funció Pública en relació amb la proposta de resolució 
parlamentària 250-00617/09.

Atès que segons la Sra. Alós la Secretaria d’Administra-
ció i Funció Pública ha iniciat unes actuacions per cor-
regir una tendència dels darrers anys en el criteri emprat 
per determinar l’obertura dels llocs de treball a la mobi-
litat entre diferents cossos, que l’Administració considera 
que ha estat excessivament flexiva o permissiva.

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

– És cert que el Govern considera que s’ha estat massa 
permissiu amb la possibilitat que els cossos especials pu-
guin ocupar determinats llocs de treball? En cas afirma-
tiu, quins són els motius pels quals el Govern considera 
que s’ha estat massa permissiu?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March Violant Mascaró i López
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a determinar els cos-
sos als quals han d’estar oberts cadascun 
dels llocs de la relació de llocs de treball de 
la Generalitat
Tram. 314-19109/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Violant Mascaró i López, 
diputada 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 pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

En la Comissió d’Afers Institucionals del 29/02/2012, la 
diputada Marta Alós va intervenir per defensar la posi-
ció del grup parlamentari de CIU respecte a la proposta 
de resolució sobre l’adopció de mesures per a definir les 
funcions dels llocs de treball de base de l’escala de suport 
del CME i l’establiment de sistemes de promoció interna. 
Durant el transcurs de la seva intervenció es va referir a 
la resposta que havia donat la Secretaria d’Administració 
i Funció Pública en relació amb la proposta de resolució 
parlamentària 250-00617/09.

Atès que segons la Sra. Alós la Secretaria d’Administra-
ció i Funció Pública ha iniciat unes actuacions per cor-
regir una tendència dels darrers anys en el criteri emprat 
per determinar l’obertura dels llocs de treball a la mobi-
litat entre diferents cossos, que l’Administració considera 
que ha estat excessivament flexiva o permissiva.

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

– Quins són els criteris actuals que usa el Govern per tal 
de determinar a quins cossos han d’estar oberts a cadas-
cun dels llocs de treball de la Relació de Llocs de Treball 
de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March Violant Mascaró i López
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació dels criteris per a de-
terminar els cossos als quals han d’estar 
oberts els llocs de la relació de llocs de tre-
ball de la Generalitat
Tram. 314-19110/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61196 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Violant Mascaró i López, 
diputada 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 pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

En la Comissió d’Afers Institucionals del 29/02/2012, la 
diputada Marta Alós va intervenir per defensar la posi-
ció del grup parlamentari de CIU respecte a la proposta 
de resolució sobre l’adopció de mesures per a definir les 
funcions dels llocs de treball de base de l’escala de suport 
del CME i l’establiment de sistemes de promoció interna. 
Durant el transcurs de la seva intervenció es va referir a 
la resposta que havia donat la Secretaria d’Administració 
i Funció Pública en relació amb la proposta de resolució 
parlamentària 250-00617/09.

Atès que segons la Sra. Alós la Secretaria d’Administra-
ció i Funció Pública ha iniciat unes actuacions per cor-
regir una tendència dels darrers anys en el criteri emprat 
per determinar l’obertura dels llocs de treball a la mobi-
litat entre diferents cossos, que l’Administració considera 
que ha estat excessivament flexiva o permissiva.

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

– Recentment hi ha hagut alguna modificació dels cri-
teris de determinació dels cossos als quals han d’estar 
oberts els llocs de treball de la RLT de la Generalitat de 
Catalunya? Quan va ser la última modificació d’aquests 
criteris?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March Violant Mascaró i López
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 



2 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 308

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el document que recull els criteris per 
a determinar els cossos als quals han d’es-
tar oberts els llocs de la relació de llocs de 
treball de la Generalitat
Tram. 314-19111/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61197 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Violant Mascaró i López, 
diputada 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 pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

En la Comissió d’Afers Institucionals del 29/02/2012, la 
diputada Marta Alós va intervenir per defensar la posi-
ció del grup parlamentari de CIU respecte a la proposta 
de resolució sobre l’adopció de mesures per a definir les 
funcions dels llocs de treball de base de l’escala de suport 
del CME i l’establiment de sistemes de promoció interna. 
Durant el transcurs de la seva intervenció es va referir a 
la resposta que havia donat la Secretaria d’Administració 
i Funció Pública en relació amb la proposta de resolució 
parlamentària 250-00617/09.

Atès que segons la Sra. Alós la Secretaria d’Administra-
ció i Funció Pública ha iniciat unes actuacions per cor-
regir una tendència dels darrers anys en el criteri emprat 
per determinar l’obertura dels llocs de treball a la mobi-
litat entre diferents cossos, que l’Administració considera 
que ha estat excessivament flexiva o permissiva.

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

– Existeix algun document en el qual estiguin recollits 
els criteris de determinació dels cossos als quals han 
d’estar oberts els llocs de treball de la RLT de la Gene-
ralitat de Catalunya (comunicat intern, instrucció...)? En 
cas afirmatiu, en quin document o documents es troben 
recollits?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March Violant Mascaró i López
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris restrictius en l’obertura de 
llocs de treball als cossos especials de la 
Generalitat
Tram. 314-19112/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61198 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Violant Mascaró i López, 
diputada 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 pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

En la Comissió d’Afers Institucionals del 29/02/2012, la 
diputada Marta Alós va intervenir per defensar la posi-
ció del grup parlamentari de CIU respecte a la proposta 
de resolució sobre l’adopció de mesures per a definir les 
funcions dels llocs de treball de base de l’escala de suport 
del CME i l’establiment de sistemes de promoció interna. 
Durant el transcurs de la seva intervenció es va referir a 
la resposta que havia donat la Secretaria d’Administració 
i Funció Pública en relació amb la proposta de resolució 
parlamentària 250-00617/09.

Atès que segons la Sra. Alós la Secretaria d’Administra-
ció i Funció Pública ha iniciat unes actuacions per cor-
regir una tendència dels darrers anys en el criteri emprat 
per determinar l’obertura dels llocs de treball a la mobi-
litat entre diferents cossos, que l’Administració considera 
que ha estat excessivament flexiva o permissiva.

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

– No considera el Govern que un criteri molt restrictiu 
d’obertura dels llocs de treball als cossos especials po-
dria ser contrari als principis de mèrit i capacitat i al dret 
de carrera professional dels funcionaris d’aquests cossos?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March Violant Mascaró i López
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC



2 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 308

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció del nombre d’hores de tre-
ball i el nombre de baixes no substituïdes als 
centres de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-19113/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quin és el volum total d’hores de treball que s’han re-
duït el 2011 en relació a 2010 per cada centre hospitalari 
de l’Institut Català de la Salut? I quin estalvi econòmic 
ha suposat aquesta reducció?

2. Quin nombre de baixes de personal no han estat subs-
tituïdes en els centres de l’ICS durant 2011?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits tancats a l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, de Bada-
lona (Barcelonès)
Tram. 314-19114/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quin és el nombre de llits que romanen tancats a l’Hos-
pital Germans Trias a data 1 d’abril de 2012?

2. Quin és el nombre de llits de crítics tancats en el ma-
teix període?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pacients en llista d’espera a l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès), que han estat de-
rivats a altres centres
Tram. 314-19115/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61233 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quants pacients que estaven en les llistes d’espera de 
l’Hospital de Bellvitge s’han derivat a d’altres centres du-
rant 2011 i de gener a març de 2012? I a quins centres 
s’han derivat?

2. Quins són els criteris del Servei Català de la Salut per 
derivar pacients de les llistes d’espera de l’Hospital de 
Bellvitge que com a conseqüència de la reducció pressu-
postària a reduït també el nombre d’operacions a d’altres 
centres?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió o la reducció de les am-
bulàncies que prestaven servei a Bellpuig, 
Almenar, Alcarràs, Balaguer, la Granadella i 
Agramunt
Tram. 314-19116/09

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Per quins motius s’han suprimit o reduït les ambulàn-
cies que prestaven el servei de transport sanitari a Bell-
puig, Almenar, Alcarràs, Balaguer, la Granadella, Agra-
munt?

2. Quants servei de transport sanitari es van realitzar el 
2010 en les esmentades poblacions i quants s’han realit-
zat el 2011?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la concessió del títol de família mono-
parental a la persona progenitora que té la 
guarda dels fills
Tram. 314-19117/09

Formulació
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quins motius justifiquen que, en relació a la concessió 
del títol de família monoparental, a la persona progenito-
ra que té la guarda dels fills o filles se li exigeixi, a dife-
rència de la resta del beneficiaris d’aquest títol, un límit 
d’ingressos?

– Té previst el Govern modificar aquest límit d’ingressos 
per a la concessió del títol de família monoparental a la 
persona progenitora que té la guarda dels fills o filles? En 
cas afirmatiu, quin canvi valora el Govern?

– A quantes persones el Govern li ha denegat la conces-
sió del títol de família monoparental al progenitor que té 
la guarda dels fills o filles pel fet de superar el límit d’in-
gressos establert?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració del Departament de 
Cultura amb la Paeria i el Centre Municipal 
de Cultura de Cervera (Segarra) per a l’ela-
boració del còmic Viatge a l’origen de la Ge-
neralitat
Tram. 314-19118/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 61253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio de Ciudadanos, conforme a lo establecido en los artí-
culos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué tipo de colaboración ha establecido el Departa-
ment de Cultura con la Paeria de Cervera y el Centro 
Municipal de Cultura de esta población para la redac-
ción, edición y distribución del cómic Viatge a l’origen de 
la Generalitat, con ISBN: 978-84-89086-32-6 y número 
de depósito legal L-1.309-2011?

– ¿Cuál ha sido el coste económico total de esta publi-
cación?

– ¿Cuál ha sido el número de ejemplares total de esta pu-
blicación?

– ¿Existe algún de tipo de convenio o acuerdo de cola-
boración entre el Departament de Cultura y la editori-
al de la publicación (el Centre Municipal de Cultura de 
Cervera)?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2012 

Albert Rivera Díaz
Portavoz del SP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de colonoscòpies fetes pel 
Servei Català de la Salut del 2008 al 2011
Tram. 314-19119/09

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 61254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 parlamenta-
rio: 

– ¿Cuál es el número de colonoscopias realizadas por el 
Servei Català de la Salut (CAT SALUD) en Cataluña los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2012 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rehabilitació de la façana del centre 
corporatiu de l’Institut Català de la Salut, a 
Barcelona
Tram. 314-19120/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quan costarà la rehabilitació de la façana del Centre 
Corporatiu de l’ICS, a la Gran Via de les Corts Catala-
nes, 587 Barcelona?

– Quan esta previst l’inici de les obres?

– Es realment imprescindible aquesta rehabilitació, es 
podria ajornar fins que la disponibilitat pressupostaria 
del Departament de Salut millori?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el trasllat al Ministeri de Sanitat de la pos-
sibilitat de cobrar per dia d’hospitalització
Tram. 314-19121/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– El portaveu del Govern va dir en roda de premsa que 
la Generalitat podria cobrar 10 euros per dia d’hospita-
lització. El departament de salut està avaluant aquesta 
possibilitat? Traslladarà aquesta mesura al Ministeri de 
Sanitat?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de treure de la cartera de 
serveis sanitaris els afegits a la cartera del 
Ministeri de Sanitat i Consum per a tot l’Estat
Tram. 314-19122/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern de la Generalitat esta avaluant la possibilitat 
de treure de la cartera de serveis sanitaris aquells serveis 
afegits a la cartera dictada per Sanitat a tot l’Estat Espa-
nyol?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una central de compres de productes 
farmacèutics unificada per a tot l’Estat
Tram. 314-19123/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina es la valoració del Departament de Salut en re-
lació a una possible central de compres de productes far-
macèutics, unificada per a tot l’Estat espanyol?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intervenció dels serveis socials 
amb relació als maltractaments que rebi-
en dos germans d’Esplugues de Llobregat 
(Baix Llobregat), un dels quals va morir el 12 
d’abril de 2012
Tram. 314-19124/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Arrel de la tràgica mort d’un nadó d’11 mesos el dia 12 
d’abril d’enguany a Esplugues de Llobregat, els Serveis 
Socials municipals havien intervingut amb la família an-
teriorment als malaurats fets?

– La família havia rebut assistència per part de l’Admi-
nistració Gallega? i aquesta informació s’havia traslla-

dat als Serveis Socials d’Esplugues de Llobregat o a la 
DGAIA?

– L’atenció primària de salut, pediatria, o en els centres 
hospitalaris de referencia havien detectat possibles indi-
cis de maltractament amb el nadó o amb el seu germà?

El telèfon gratuït de Infància Respon 900300777, havien 
rebut alguna notificació de sospita de maltractaments al 
madó i el seu germà

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació i la despesa de la Segu-
retat Social a Catalunya del 2005 ençà
Tram. 314-19125/09

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 61272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 parlamenta-
rio: 

– ¿Cuál ha sido la recaudación total y el gasto total de la 
Seguridad Social en Cataluña en los años 2005, 2006, 
2007, 2008, 2099, 2010 y 2011?

Palau del Parlament, 17 de abril de 2012 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de programes individuals 
d’atenció de grau II, nivell 2, pendents de re-
solució en data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19126/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61275 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– En relació amb la Llei de la Dependència. Quants plans 
individualitzats d’atenció (PIA) grau II nivell 2 hi ha en 
suspens a 31 de març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de programes individuals 
d’atenció de grau I, nivell 1, pendents de re-
solució en data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19127/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– En relació amb la Llei de la Dependència. Quants plans 
individualitzats d’atenció (PIA) grau I nivell 1 hi ha en 
suspens a 31 de març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones amb cer-
tificats de discapacitació en data del 31 de 
març de 2012
Tram. 314-19128/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61277 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes persones amb certificats de discapacitat hi ha 
a Catalunya a 31 de març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb una dis-
capacitat superior al 65% en data del 31 de 
març de 2012
Tram. 314-19129/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes persones amb més del 65% de discapacitat hi 
ha a Catalunya a 31 de març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones amb dis-
capacitat que tenen el programa individual 
d’atenció en data del 31 de març de 2012
Tram. 314-19130/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61279 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes persones amb discapacitat tenen Pla Individu-
alitzat d’Atenció (PIA) a Catalunya a 31 de març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb una dis-
capacitat superior al 65% que tenen el pro-
grama individual d’atenció en data del 31 de 
març de 2012
Tram. 314-19131/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes persones amb més del 65% discapacitat tenen 
Pla Individualitzat d’Atenció (PIA) a Catalunya a 31 de 
març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ingressades 
per a rebre atenció sociosanitària en data 
del 31 de març de 2012
Tram. 314-19132/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes persones estan ingressades en sociosanitari a 
Catalunya a 31 de març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb el progra-
ma individual d’atenció que estan ingressa-
des per a rebre atenció sociosanitària en da-
ta del 31 de març de 2012
Tram. 314-19133/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes persones ingressades en sociosanitari tenen 
Pla Individualitzat d’Atenció (PIA) a Catalunya a 31 de 
març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC



2 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 308

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben 
prestacions de dependència en data del 31 
de març de 2012
Tram. 314-19134/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61283 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes persones amb prestacions de dependència ac-
tives efectiva, és a dir gaudint-ne, hi ha a Catalunya a 31 
de març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb la resolu-
ció del programa individual d’atenció en da-
ta del 31 de març de 2012
Tram. 314-19135/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes persones amb resolució de Pla Individualitzat 
d’Atenció (PIA) hi ha a Catalunya a 31 de març de 2012?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les campanyes de promoció dels pro-
ductes agroalimentaris ecològics
Tram. 314-19136/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines campanyes ha dut a terme el Govern de la Ge-
neralitat de promoció dels productes agroalimentaris 
ecològics i quins recursos econòmics ha invertit en el 
mateix durant el 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a la promoció del con-
sum social d’aliments ecològics
Tram. 314-19137/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per tal de pro-
moure el consum social d’aliments ecològics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a augmentar la sensi-
bilització vers la producció agrària ecològi-
ca en l’àmbit educatiu
Tram. 314-19138/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions a dut a terme el Govern per tal d’aug-
mentar la sensibilització en producció agrària ecològica 
en l’àmbit educatiu?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a caracteritzar el con-
sum d’aliments ecològics
Tram. 314-19139/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per caracterit-
zar el consum dels aliments ecològics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a incrementar la pro-
ducció i la facturació dels operadors agraris 
ecològics
Tram. 314-19140/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per incremen-
tar la producció i la facturació dels operadors agraris 
ecològics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a resoldre els punts 
crítics de la producció ecològica
Tram. 314-19141/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut ha terme el Govern per analit-
zar els punts crítics de la producció ecològica i la seva 
resolució?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a fomentar la distribu-
ció i la comercialització dels aliments eco-
lògics
Tram. 314-19142/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per fomentar 
la distribució i comercialització dels aliments ecològics?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per al desenvolupament 
del sector agroalimentari ecològic en l’àm-
bit local
Tram. 314-19143/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per fomen-
tar les iniciatives de desenvolupament del sector agroali-
mentari ecològic en l’àmbit local?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a millorar l’estructura-
ció del sector agroalimentari ecològic
Tram. 314-19144/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per millorar 
l’estructuració del sector agroalimentari ecològic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a garantir la certifica-
ció del producte ecològic
Tram. 314-19145/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per garantir la 
certificació del producte ecològic al llarg de tota la cade-
na alimentària?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a garantir el segui-
ment i el control de la qualitat del producte 
ecològic
Tram. 314-19146/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per garantir el 
seguiment i control de la qualitat del producte ecològic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a actualitzar el sis-
tema de control i certificació del producte 
ecològic
Tram. 314-19147/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per tal d’ac-
tualitzar el sistema de control i certificació del producte 
ecològic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a garantir que els con-
reus modificats genèticament i els produc-
tes fitosanitaris no contaminin els conreus 
d’agricultura ecològica
Tram. 314-19148/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per garantir 
que els conreus modificats genèticament i els productes 
fitosanitaris no contaminin els cultius d’agricultura eco-
lògica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a potenciar la recerca 
en matèria de produccions ecològiques
Tram. 314-19149/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61378 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per potenciar 
la recerca específica en matèria de produccions ecològi-
ques?
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– Quines accions ha dut a terme el Govern per desenvo-
lupar la transferència tecnològica en producció agroali-
mentària?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a estructurar un sis-
tema d’assessorament en matèria ecològica
Tram. 314-19150/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61379 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per estructu-
rar un sistema d’assessorament en matèria ecològica al 
territori?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a la formació dels 
agents del sector de la producció agroali-
mentària ecològica
Tram. 314-19151/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per incorpo-
rar una oferta formativa especialitzada per als diferents 
agents del sector de la producció agroalimentària ecolò-
gica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a reformar el marc le-
gal de la producció agroalimentària ecolò-
gica
Tram. 314-19152/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per reformar 
el marc legal vigent que regula la producció agroalimen-
tària ecològica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a reforçar l’estructu-
ra administrativa en matèria de producció 
agroalimentària
Tram. 314-19153/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per reforçar 
l’estructura administrativa en matèria de producció agro-
alimentària ecològica dins la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a la creació d’un sis-
tema de recollida i tractament de dades es-
tadístiques sobre la producció agrària eco-
lògica
Tram. 314-19154/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per crear un 
sistema de recollida i tractament de dades estadístiques 
sobre la producció agrària ecològica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a incloure els produc-
tes ecològics en les polítiques ambientals
Tram. 314-19155/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern per incloure 
els productes ecològics dins les polítiques ambientals de 
l’administració?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la no-adscripció de la Torre d’en Mor-
nau als òrgans gestors del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 314-19156/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61540 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, 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: 

Els Aiguamolls de l’Empordà és una de les principals zo-
nes humides de Catalunya. Dins de la superfície pública 
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà hi ha la 
finca coneguda com la Torre d’en Mornau, una finca de 
90 ha de camps de conreu de regadiu i de closes destina-
des a pastures en els termes municipals de Pau, Castelló 
d’Empúries i Peralada, finca que l’Institut Català del Sòl 
va adquirir l’any 2006, atès que una part de la mateixa 
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està inclosa en la part de reserva natural integral –màxim 
nivell de protecció natural que fitxa l’actual legislació de 
Catalunya–.

– Quin és el motiu que ha portat al Govern a no adscriu-
re l’esmentada finca als òrgans gestors del parc per a la 
seva gestió?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’Institut Català del Sòl 
per a posar a la venda la Torre d’en Mornau
Tram. 314-19157/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61541 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, 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: 

Els Aiguamolls de l’Empordà és una de les principals zo-
nes humides de Catalunya. Dins de la superfície pública 
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà hi ha la 
finca coneguda com la Torre d’en Mornau, una finca de 
90 ha de camps de conreu de regadiu i de closes destina-
des a pastures en els termes municipals de Pau, Castelló 
d’Empúries i Peralada, finca que l’Institut Català del Sòl 
va adquirir l’any 2006, atès que una part de la mateixa 
està inclosa en la part de reserva natural integral –màxim 
nivell de protecció natural que fitxa l’actual legislació de 
Catalunya–.

– Quin és el motiu que ha portat a l’Institut Català del 
Sòl, empresa pública de la Generalitat, a posar a la venda 
l’esmentada finca?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes de la Torre de 
Claramunt (Anoia) que cursen batxillerat a 
l’Institut de Capellades
Tram. 314-19158/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61542 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Daniel 
Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’alumnes que cursen batxillerat 
a l’IES de Capellades amb residència al municipi de la 
Torre de Claramunt en el curs actual 2012-2013?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del nombre d’alumnes de la 
Torre de Claramunt (Anoia) que faran batxi-
llerat a l’Institut de Capellades el curs 2013-
2014
Tram. 314-19159/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61543 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Daniel 
Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’alumnes que es preveu que cursin 
batxillerat a l’IES de Capellades amb residència al muni-
cipi de la Torre de Claramunt durant el curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes de la Torre de 
Claramunt (Anoia) que cursen educació se-
cundària obligatòria a l’Institut de Capella-
des
Tram. 314-19160/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61544 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Daniel 
Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’alumnes que cursen ESO a l’IES 
de Capellades amb residència al municipi de la Torre de 
Claramunt en el curs actual 2012-2013?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del nombre d’alumnes de la 
Torre de Claramunt (Anoia) que faran educa-
ció secundària obligatòria a l’Institut de Ca-
pellades el curs 2013-2014
Tram. 314-19161/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61545 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Daniel 
Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’alumnes que es preveu que cursin 
ESO a l’IES de Capellades amb residència al municipi de 
la Torre de Claramunt durant el curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del servei de trans-
port escolar per als alumnes d’educació se-
cundària obligatòria de la Torre de Clara-
munt (Anoia)
Tram. 314-19162/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61546 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Daniel 
Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Ha previst el Govern el manteniment del servei de 
transport escolar per als alumnes d’ESO residents a la 
Torre de Claramunt per al curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferiment de les places vacants del 
servei de transport escolar dels alumnes 
d’educació secundària obligatòria de la Tor-
re de Claramunt (Anoia) als alumnes de bat-
xillerat
Tram. 314-19163/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61547 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Daniel 
Font i Cardona, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Els alumnes d’ESO de l’IES Capellades residents a la 
Torre de Claramunt compten amb un servei de transport 
escolar gratuït. En canvi, els alumnes de Batxillerat de 
dit institut residents al mateix municipi no poden accedir 
a aquest servei, tot i que hi ha constància de l’existència 
de places vacants.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Té previst el Govern oferir les places vacants del ser-
vei transport escolar dels alumnes d’ESO als alumnes de 
batxillerat? En cas afirmatiu, com ho pensa implemen-
tar? En cas negatiu, a quines raons obeeix que no es faci 
aquesta oferta?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Daniel Font i Cardona
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplaçament del president de la 
Generalitat de Llívia a Campllong en heli-
còpter el 12 d’abril de 2012
Tram. 314-19164/09

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 61548 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 parlamenta-
rio: 

– ¿Cuál ha sido el coste económico del uso, por parte 
del president de la Generalitat, de un helicóptero para ser 
trasladado de Llívia a Campllong, el pasado domingo 12 
de abril de 2012?

– ¿Era imprescindible el uso de un helicóptero para este 
traslado?

– ¿Cuál es el motivo de la falta de previsión por parte 
del president de la Generalitat para realizar a tiempo el 
traslado entre las mencionadas localidades de Llívia y 
Campllong?

– ¿Cuál es la dotación presupuestaria anual prevista para 
los desplazamientos en helicóptero o cualquier otro tipo 
de aeronave del president de la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 de abril de 2012 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la indicació als responsables del Cos 
d’Agents Rurals que els agents anessin a 
emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
Tram. 314-19165/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61587 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– La Generalitat va indicar als responsables del Cos 
d’Agents Rurals que els seus agents anessin a empro-
var-se els pantalons del seu nou uniforme a El Corte In-
glés a principis de març de 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó per la qual els responsables del 
Cos d’Agents Rurals van ordenar a agents 
que anessin a emprovar-se l’uniforme a El 
Corte Inglés mentre estava activat el Pla Alfa
Tram. 314-19166/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61588 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Per quina raó els màxims responsables del Cos d’Agents 
Rurals van donar l’odre a uns 500 agents rurals per a em-
provar-se els pantalons dels nous uniformes a El Corte 
Inglés mentre el Pla Alfa de prevenció d’incendis a ni-
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vell 2 estava activat per l’onada d’incendis de principis 
de març de 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obligacions dels agents rurals 
mentre està activat el Pla Alfa
Tram. 314-19167/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61589 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Mentre el Pla Alfa està activat a nivell 2 quina és la 
obligació dels agents rurals? Tenen la obligació de de-
dicar-se en exclusiva a la prevenció d’incendis forestals?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa en combustible i peatges 
produïda pel fet que els agents rurals vagin 
a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
Tram. 314-19168/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61590 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– La Generalitat té una previsió sobre quina serà la des-
pesa de combustible i peatges per tal que els agents rurals 
vagin a emprovar-se els pantalons de la nova uniformitat 
a El Corte Inglés?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores de servei que els 
agents rurals dedicaran a anar a empro-
var-se l’uniforme a El Corte Inglés
Tram. 314-19169/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61591 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– La Generalitat té una previsió sobre quin nombre d’ho-
res de servei dedicaran els agents rurals a anar a empro-
var-se el nou uniforme a El Corte Inglés?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el vehicle amb el qual els agents ru-
rals van a emprovar-se l’uniforme a El Corte 
Inglés
Tram. 314-19170/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61592 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Els agents rurals que van a emprovar-se el nou unifor-
me a El Corte Inglés hi van en vehicle oficial?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’eficiència d’enviar els agents rurals a 
emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
Tram. 314-19171/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61593 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Creu el Govern que és una mesura eficient enviar els 
agents rurals a emprovar-se pantalons dels nous unifor-
mes a El Corte Inglés, tenint en compte que hi ha 500 
agents rurals i fent una mitjana de 200 km a raó de 4 
agents per vehicle, hi hauria 125 vehicles cremant 3.250 
euros de gasoil (25.000 km totals), pagant peatges, i ho-
res i hores en desplaçament (a 4 hores de mitjana) i gas-
tant per tant un total 13.250 euros de l’erari públic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la despesa derivada d’enviar els 
agents rurals a emprovar-se l’uniforme a El 
Corte Inglés
Tram. 314-19172/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61594 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat la despesa total derivada de la decisió 
que els agents rurals vagin a emprovar-se els pantalons 
dels nous uniformes a El Corte Inglés? Quina és la des-
pesa total prevista?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hores de servei que els agents ru-
rals han destinat a anar a emprovar-se l’uni-
forme a El Corte Inglés
Tram. 314-19173/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61595 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes hores de servei han hagut d’utilitzar en total 
els agents rurals per complir la decisió del Govern d’anar 
a emprovar-se els pantalons dels nous uniformes a El 
Corte Inglés? Quantes hores de servei té previst el depar-
tament que es destinin per part dels agents rurals per anar 
a emprovar-se els nous uniformes al Corte Inglés?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents rurals que van 
anar a emprovar-se l’uniforme a El Corte In-
glés mentre estava activat el Pla Alfa
Tram. 314-19174/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants agents rurals van desplaçar-se a El Corte In-
glés, per emprovar-se els pantalons del nou uniforme 
mentre el Pla Alfa estava activat a nivell 2 a principis de 
març de 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procés d’adjudicació a El Corte In-
glés del contracte per a proveir d’uniforme 
els agents rurals
Tram. 314-19175/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61597 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Com s’ha produït el procés d’adjudicació del contracte 
per proveir d’uniforme als agents rurals a El Corte In-
glés?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels ajuts del 2010 a les 
agrupacions de productors d’oví i cabrum
Tram. 314-19176/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61707 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan esta previst el pagament de les ajudes a les agru-
pacions de productors d’oví i cabrum de l’any 2010?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Ciutat Residencial de Tarragona
Tram. 314-19177/09

Formulació
Rafael Luna vivas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 61708 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alí-
cia Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

1. Quin capteniment té el Govern en vers la Ciutat Resi-
dencial de Tarragona?

2. Quin manteniment urbanístic té previst fer el Govern 
de la Generalitat de la Ciutat Residencial de Tarragona?

3. Quin pla específic de prevenció d’incendis té previst la 
Generalitat per l’entorn de la Ciutat Residencial de Tar-
ragona?

4. Quines mesures de seguretat te previstes el Govern per 
evitar la ocupació il·legal?



2 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 308

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 141

5. Quin cost total tenen totes aquestes mesures?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012 

Rafael Luna Vivas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i 
Martí, diputats del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la privatització de l’Hospital de Sant 
Llorenç, de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-19178/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61736 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Està el Govern de la Generalitat tenint converses amb 
l’Hospital Sant Joan de Déu per portar a terme la privatit-
zació, parcial o complerta, de l’Hospital de Sant Llorenç 
de Viladecans? Quin tipus de converses s’estan portant 
a terme?

– Tenen coneixement els treballadors de l’Hospital de Vi-
ladecans d’aquestes presumptes converses amb l’Hospi-
tal de Sant Joan de Déu i dels efectes que la privatització 
tindria sobre la plantilla de professionals?

– Són coneixedors els alcaldes dels municipis als quals 
l’Hospital de Viladecans dóna cobertura sanitària d’aques-
ta possible privatització? ¿Estan informats de com es por-
tarà a terme?

– Com afectarà aquesta presumpta privatització la quali-
tat del servei a l’usuari?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació del Programa de prevenció 
i atenció a la cronicitat
Tram. 314-19179/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61737 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Com pensa aplicar el Departament de Salut el Progra-
ma de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’aplicació del Programa 
de prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-19180/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61738 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el calendari d’implementació del Programa de 
Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos específics destinats al 
Programa de prevenció i atenció a la croni-
citat
Tram. 314-19181/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61739 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els recursos específics amb què es desenvo-
luparà el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions d’hèrnies i 
colonoscòpies derivades de l’Hospital de 
Bellvitge a altres centres
Tram. 314-19182/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61786 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes operacions d’hèrnies i colonoscòpies s’han de-
rivat des de l’Hospital de Bellvitge a altres centres des de 
l’1 de gener de 2012? A quins centres s’han derivat i per 
quins motius?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’afectats per 
hepatitis C del 2003 al 2011
Tram. 314-19183/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61787 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre de persones afec-
tades d’hepatitis C, asimptomàtica i clínica durant els 
anys 2003-2011?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones en tractament 
per hepatitis C del 2003 al 2010
Tram. 314-19184/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el nombre de persones amb hepatitis C amb 
tractament i quin tipus de tractament pels anys 2003-
2010?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de les queixes dels paci-
ents d’hepatitis C amb relació a l’autoritza-
ció de nous medicaments
Tram. 314-19185/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61789 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin són els motius de les queixes dels pacients i as-
sociacions de pacients amb Hepatitis C els darrers mesos 
en relació a l’autorització dels nou medicaments?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del Banc de 
Sang i Teixits
Tram. 314-19186/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61790 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina ha estat l’evolució de la plantilla, detallada per 
categories professionals, de l’Empresa pública Banc de 
Sang i Teixits durant els anys 2003-2011 i a 31 de març 
de 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost del Banc de Sang i Tei-
xits
Tram. 314-19187/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61791 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin ha estat el pressupost de l’Empresa Banc de Sang 
i Teixits durant els anys 2003-2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fusió del Banc de Sang i Teixits amb 
el Centre de Trasplantament de Teixits de 
l’Hospital Clínic
Tram. 314-19188/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina és l’evolució de la fusió a una única empresa del 
Banc de Sang i Teixits i el Centre Transplantaments Tei-
xits de l’Hospital Clínic?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les donacions de sang
Tram. 314-19189/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61793 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina ha estat l’evolució de les donacions de sang, de-
tallades per cada associació de donants, durant els anys 
2003-2011 i quines previsions té el Govern per 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de transfusions de concen-
trats d’hematies, sang total, plasma, plaque-
tes i leucòcits del 2003 al 2011
Tram. 314-19190/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61794 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin ha estat el nombre total de transfusions de con-
centrats hematies, sang total i plasma, plaquetes i leucò-
cits durant els anys 2003-2011, detallat per cada centre 
públic i privat?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de transfusions de concen-
trats d’hematies, sang total, plasma, plaque-
tes i leucòcits el primer trimestre del 2012
Tram. 314-19191/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61795 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin ha estat el nombre total de transfusions de con-
centrats hematies, sang total i plasma, plaquetes i leucò-
cits durant els mesos de gener, febrer i març de 2012, de-
tallat per cada centre, públic i privat?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de transfusions de con-
centrats d’hematies, sang total, plasma, pla-
quetes i leucòcits
Tram. 314-19192/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61796 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines són les previsions pel 2012 de transfusions de 
concentrats hematies, sang total i plasma, plaquetes i leu-
còcits?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles de les empreses i els 
consorcis de la Xarxa d’Hospitals d’Utilitza-
ció Pública i el Siscat
Tram. 314-19193/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61797 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines són les plantilles de cada empresa pública, 
consorci i empresa de la XHUP-SISCAT a desembre de 
2010, desembre de 2011, 1 Març de 2012 i quines són les 
previsions per 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat privada dels hospitals de la 
Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública
Tram. 314-19194/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61798 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és l’activitat privada, urgent i no urgent, dels Hos-
pitals de la XHUP a desembre de 2010, desembre de 
2011 i març de 2012 i quines són les previsions a desem-
bre de 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les jubilacions dels professionals de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-19195/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61799 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els propòsits del Departament de Salut en 
relació a les jubilacions dels professionals de l’ICS, en 
compliment de la Llei de mesures fiscals i financeres 
aprovades recentment?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el còmput anual mitjà dels salaris a 
l’Institut Català de la Salut i al sector con-
certat de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 314-19196/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61800 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el còmput anual mitjà dels salaris nets i bruts 
durant els anys 2003-2012 per cada categoria professio-
nal a l’Institut Català de la Salut i al sector concertat de 
la XHUP?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre, la categoria i el salari dels 
professionals sanitaris a temps parcial
Tram. 314-19197/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61801 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el nombre i categoria de professionals sanita-
ris d’atenció primària, hospitalària, sociosanitària i de la 
Xarxa de Salut Mental a temps parcial, i quin és el salari 
mensual net mitjà?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost anual i les plantilles dels 
centres Cerca
Tram. 314-19198/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61802 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el pressupost anual total i les aportacions de la 
Generalitat (detallat per Departaments), les plantilles de 
cada centre CERCA (separant investigadors i adminis-
tració) a desembre de 2010, desembre de 2011 i març de 
2012 i quines són les previsions per desembre de 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat privada a l’Hospital d’Olot 
(Garrotxa)
Tram. 314-19199/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61803 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
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 valoració del Departament de Salut de 
l’inici de l’activitat privada a l’Hospital d’Olot (XHUP) 
i quins són els requeriments per a prevenir el conflicte 
d’interessos i la iniquitat de tracte entre els pacients amb 
assegurament públic i el privat?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fusió d’ens de gestió dins de la xar-
xa de responsabilitat pública de cada regió 
sanitària
Tram. 314-19200/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61804 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
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 proposta del Departament de Salut i el Ser-
vei Català de la Salut junt amb les patronals, de fusió 
d’ens de gestió dins de la xarxa de responsabilitat pública 
per cada una de les Regions sanitàries?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de la retallada de 
la part variable del salari dels professionals 
de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-19201/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61805 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
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 valoració del Departament de Salut de les 
conseqüències retallada per Llei de pressupostos del 50% 
de la part variable del salari dels professionals de l’ICS 
per cada indicador inclòs en la direcció per objectius?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prevenció del conflicte d’interessos 
i la iniquitat de tracte entre els pacients d’as-
segurança pública i els d’assegurança priva-
da dels centres del Siscat
Tram. 314-19202/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61806 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

El Departament de Salut ha reduït l’assignació econòmi-
ca als centres de salut i hospitals. El sector concertat ha 
fet esforços per tal de no reduir el seu volum d’ingressos, 
intentant realitzar més activitat privada.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els requeriments per prevenir el conflicte 
d’interessos i la iniquitat de tracte entre els pacients amb 

assegurament públic i els de privat, per cadascun dels 
centres del SISCAT?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a cirurgia cardí-
aca a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-19203/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61808 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el temps d’espera per a cirurgia cardíaca a 
l’Hospital de Bellvitge a 31 de març de 2012?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la certesa d’unes informacions relati-
ves al temps d’espera per a cirurgia cardía-
ca a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès
Tram. 314-19204/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61809 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Són certes les informacions que afirmen que el temps 
d’espera per cirurgia cardíaca a Bellvitge és en aquests 
moments d’entre 7 i 8 mesos?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la destitució del gerent 
de l’Institut de Recerca de l’Hospital Univer-
sitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-19205/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61810 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els motius del cessament del gerent, direc-
tor de Recursos Humans de l’Institut de Recerca Hospital 
Universitari Vall d’Hebron el dia 3 de febrer d’enguany?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a apartar del seu càrrec 
el director de Recerca Clínica de l’Institut de 
Recerca de l’Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-19206/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61811 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els motius per apartar del seu càrrec al Di-
rector de Recerca Clínica del Institut de Recerca Vall He-
bron?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del patronat de l’Institut de 
Recerca de l’Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona, per a destituir el 
gerent i apartar del càrrec el director de Re-
cerca Clínica
Tram. 314-19207/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin són els motius expressats pel patronat Institut Re-
cerca Hospital Universitari Vall d’Hebron del cessament 
del gerent, director de Recursos Humans i apartar del 
càrrec el director de recerca clínica i quins són els acords 
i data dels mateixos?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació al Comitè Científic Intern 
de l’Institut de Recerca de l’Hospital Univer-
sitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona, de 
la destitució del gerent i del director de Re-
cerca Clínica
Tram. 314-19208/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61813 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quina data i amb quins arguments s’informa al Co-
mitè Científic Intern de l’Institut Recerca Vall Hebron 
dels esmentats cessaments i quina és l’opinió del mateix?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la disminució de l’activi-
tat d’hemodinàmica i de cateterisme cardíac 
a l’Hospital Germans Trias i Pujol, l’Hospital 
Clínic i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 314-19209/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els motius per la disminució d’activitat d’he-
modinàmica, cateterismes cardíacs a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol, Hospital Clínic de Barcelona i Hospital de 
Sant Pau i Santa Creu l’any 2011 en comparació any 2010?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres privats als quals s’han de-
rivat els pacients de cateterisme cardíac de 
l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau i l’Hospital Germans Trias i Pujol
Tram. 314-19210/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61815 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins són els centres privats fora de la XHUP, Barna-
Clínic o altres centres públics als que s’han derivat els 
pacients per efectuar cateterisme cardíac que any 2010 
no varen ser atesos als hospitals Clínic, Sant Pau o Ger-
mans Trias i Pujol?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu del retard en el pagament de 
les expropiacions per les obres de la carre-
tera C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torro-
ella de Fluvià
Tram. 314-19211/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb tres altres 
diputats del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61816 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Esteve Pujol i Badà, di-
putat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, 
Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

La millora de la C-31 tram la Tallada-Torroella de Fluvià 
s’inicia l’any 2008 amb el procediment expropiatori.

L’any 2009 comencen les obres amb un cost total de 
63,2 MEUR. A finals d’aquell any, els afectats, amb la 
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mediació d’Unió de Pagesos, acorden els preus amb el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2010 es fan 
els primers pagaments i s’aturen aquests durant el 2011 i 
el 2012, amb algunes excepcions. El propi acord marcava 
un recàrrec d’un 5% anual passats quatre mesos, ara ja 
amb dos anys de retard.

En aquest moment, falten per a cobrar, de les 327 finques 
representades per Unió de Pagesos, unes 158 per un im-
port de 2 milions euros.

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

– Quin és el motiu del retard del pagament de les expro-
piacions de la C-31 tram la Tallada d’Empordà-Torroella 
de Fluvià? Quins són els criteris de pagament d’uns vers 
altres? Quins són els terminis de pagament previstos pel 
Govern?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega, Esteve Pujol i Badà, Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, Mònica Lafuente de la 
Torre, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants i adolescents que 
hi havia al Centre d’Acolliment Els Llimoners 
en data de l’1 d’abril de 2012
Tram. 314-19212/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61817 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants infants i adolescents estaven ingressats el dia 
1 d’abril de 2012 al Centre d’Acolliment Els llimoners?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

La diputada Carme Capdevila i Palau, diputada del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, ha formulat la mateixa pregunta al Govern a respon-
dre per escrit sobre diverses qüestions relatives al nombre 
d’infants i adolescents que hi havia en diversos centres 
d’acolliment en data de l’1 d’abril de 2012. Tot seguit es 

reprodueix la llista de preguntes amb el número de trami-
tació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2011).  

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al centre Ta-
laia en data de l’1 d’abril de 2012 (tram. 314-19213/09, 
reg. 61818)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Gaudí en data de l’1 d’abril de 2012 (tram. 
314-19214/09, reg. 61819)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment La Dida en data de l’1 d’abril de 2012 (tram. 
314-19215/09, reg. 61820)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment El Castell en data de l’1 d’abril de 2012 
(tram. 314-19216/09, reg. 61821)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infants i adolescents que hi havia al Cen-
tre d’Acolliment Maspins en data de l’1 d’abril de 2012 
(tram. 314-19217/09, reg. 61822)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Nostra Senyora de la Misericòrdia en da-
ta de l’1 d’abril de 2012 (tram. 314-19218/09, reg. 61823)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Llar Llevant en data de l’1 d’abril de 2012 
(tram. 314-19219/09, reg. 61824)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Torre Vicenç en data de l’1 d’abril de 2012 
(tram. 314-19220/09, reg. 61825)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Raïmat en data de l’1 d’abril de 2012 (tram. 
314-19221/09, reg. 61826)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment d’Amposta en data de l’1 d’abril de 2012 
(tram. 314-19222/09, reg. 61827)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment i Urgències Infantils Josep Pallach  en da-
ta de l’1 d’abril de 2012 (tram. 314-19223/09, reg. 61828)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Coda en data de l’1 d’abril de 2012 (tram. 
314-19224/09, reg. 61829)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Coda II en data de l’1 d’abril de 2012 (tram. 
314-19225/09, reg. 61830)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
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d’Acolliment Petit Coda en data de l’1 d’abril de 2012 
(tram. 314-19226/09, reg. 61831)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Estels en data de l’1 d’abril de 2012 (tram. 
314-19227/09, reg. 61832)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Mas Garriga en data de l’1 d’abril de 2012 
(tram. 314-19228/09, reg. 61833)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Santa Tecla en data de l’1 d’abril de 2012 
(tram. 314-19229/09, reg. 61834)

 – Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants i adolescents que hi havia al Centre 
d’Acolliment Estrep en data de l’1 d’abril de 2012 (tram. 
314-19230/09, reg. 61835)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’intervencions quirúrgi-
ques desprogramades en pacients amb pa-
tologia neoplàsica als hospitals del Siscat el 
2011
Tram. 314-19231/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61836 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes desprogramacions quirúrgiques en pacients 
amb patologia neoplàstica s’han produït al hospitals del 
Siscat durant l’any 2011, desglossat per centres?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb patologi-
es neoplàsiques en llista d’espera quirúrgica 
als hospitals del Siscat en data del 31 de de-
sembre de 2011
Tram. 314-19232/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61837 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quantes persones estaven en llistes d’espera quirúrgica 
amb patologia neoplàstica als hospitals del Siscat, a 31 de 
desembre de 2011, desglossat per centres?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera als hospitals del 
Siscat dels pacients amb patologia neoplà-
sica en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-19233/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61838 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin temps d’espera màxim i promig hi havia als hos-
pitals del Siscat en pacients amb patologia neoplàstica, a 
31 de desembre de 2011, desglossat pe centres?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera de les proves diag-
nòstiques i de les especialitats per centres i 
regions sanitàries en data del 31 de desem-
bre de 2011
Tram. 314-19234/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61839 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la llista d’espera de totes les proves diagnosti-
ques i de totes les especialitats per centres i regions sani-
tàries a 31 de desembre de 2011.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos de l’Estat per a progra-
mes específics de recerca inclosos en el 
Projecte de llei de pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012
Tram. 314-19235/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 61840 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Recursos procedents de l’Estat per a programes espe-
cífics de recerca que preveu percebre la Generalitat per 
l’any 2012, derivats del Projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, desglossats per centres.
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades del Registre judicial de mor-
talitat del 2003 al primer trimestre del 2012
Tram. 314-19236/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61841 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Agnès Pardell i Veà, 
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: 

– Dades del Registre judicial de Mortalitat per cadascun 
dels anys 2003 a 2011 i primer trimestre de 2012, especi-
ficant causa de la mort, sexe i localitat.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’homicidis i assassinats 
durant el primer trimestre dels anys 2010, 
2011 i 2012
Tram. 314-19237/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61842 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Nombre d’homicidis i assassinats a Catalunya, especifi-
cant característiques personals i d’entorn, durant els me-
sos de gener, febrer i març, dels anys 2010, 2011 i 2012.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Joaquim Llena i Cortina
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’homicidis i assassinats el 
2010 i el 2011
Tram. 314-19238/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61843 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Nombre d’homicidis i assassinats a Catalunya, espe-
cificant característiques personals i d’entorn, durant els 
anys 2010 i 2011.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Joaquim Llena i Cortina
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones mortes per vio-
lència de gènere durant el primer trimestre 
dels anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-19239/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61844 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Nombre de dones mortes per violència de gènere a Ca-
talunya, especificant característiques personals i d’en-
torn, durant el primer trimestre de 2010, de 2011 i de 
2012.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Joaquim Llena i Cortina
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones mortes per vio-
lència de gènere el 2010 i el 2011
Tram. 314-19240/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61845 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Nombre de dones mortes per violència de gènere a Ca-
talunya, especificant característiques personals i d’en-
torn, durant 2010 i 2011.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Joaquim Llena i Cortina
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de víctimes mortals per ac-
cidents de trànsit durant el primer trimestre 
dels anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-19241/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61846 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Nombre de víctimes mortals per accidents de trànsit a 
Catalunya, totals, a 24 hores i a 30 dies, durant el primer 
trimestre de 2010, de 2011 i de 2012.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Joaquim Llena i Cortina
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de víctimes mortals per ac-
cidents de trànsit el 2010 i el 2011
Tram. 314-19242/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Nombre de víctimes mortals per accidents de trànsit a 
Catalunya, totals, a 24 hores i a 30 dies, pels anys 2010 
i 2011.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Joaquim Llena i Cortina
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de morts naturals durant el 
primer trimestre dels anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-19243/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61848 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de morts naturals a Catalunya, desglossat per 
causa de la mort per grups de patologies, edat, sexe i lo-
calitat, durant els mesos de gener, febrer i març dels anys 
2010, 2011 2012.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de morts naturals el 2010 
i el 2011
Tram. 314-19244/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de morts naturals a Catalunya, desglossat per 
causa de la mort per grups de patologies, edat, sexe i lo-
calitat, durant cadascun dels mesos dels anys 2010 i 2011.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis durant el primer 
trimestre dels anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-19245/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Nombre de suïcidis a Catalunya recollits al Programa 
de prevenció de suïcidis que lidera el Departament de Sa-
lut, durant el primer trimestre de 2010, de 2011 i de 2012, 
desglossat per sexe, edat i localitat.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Josep Maria Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis i temptatives de 
suïcidi del 2003 al 2011
Tram. 314-19246/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

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

– Nombre de suïcidis i temptatives de suïcidis a Catalu-
nya recollits al Programa de prevenció de suïcidis que 
lidera el Departament de Salut, durant els anys 2003 a 
2011, desglossat per sexe, edat i localitat.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Josep Maria Sabaté Guash
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades del Registre de mortalitat 
del Departament de Salut del 2003 ençà
Tram. 314-19247/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61852 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Dades del Registre de mortalitat del Departament de 
Salut per cadascun dels anys 2003 a 2011 i primer tri-
mestre de 2012, especificant causa de la mort, sexe i lo-
calitat.
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Marina Geli i Fàbrega Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a tractaments 
de radioteràpia a l’Hospital Arnau de Vilano-
va, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-19248/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61857 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada, Josep M. Sa-
baté Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Temps d’espera per a tractaments de radioteràpia a 
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, a 31 de març de 
2011 i 31 de març de 2012.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres sanitaris als quals es deri-
ven els pacients de radioteràpia que no po-
den ésser atesos a l’Hospital Arnau de Vila-
nova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-19249/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61858 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada, Josep M. Sa-
baté Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– A quins centres sanitaris s’estan derivant els casos de 
pacients de radioteràpia que no poden ser atesos a l’Hos-
pital Arnau de Vilanova de Lleida?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de la posada en funcionament 
del segon accelerador lineal de l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-19250/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada, Josep M. Sa-
baté Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Data prevista per la posada en funcionament del se-
gon accelerador lineal de l’Hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del tancament de les llibre-
ries de la Generalitat
Tram. 314-19251/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– Davant l’anunci del Departament de Cultura de tancar 
les quatre llibreries de la Generalitat, quins són els motius 
que han empès al Departament a prendre aquesta decisió?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contradicció entre el reconeixement 
del paper de les llibreries i el tancament de 
les llibreries de la Generalitat
Tram. 314-19252/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– No considera el Govern contradictori reconèixer el pa-
per de les llibreries i alhora tancar les que li són pròpies?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la difusió de les 
obres de les llibreries de la Generalitat
Tram. 314-19253/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– Davant l’anunci del Departament de Cultura de tancar 
les quatre llibreries de la Generalitat, com es garantirà el 
suport i la difusió a les obres que s’hi trobaven fins ara?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament del servei de venda en 
línia de les obres de les llibreries de la Ge-
neralitat
Tram. 314-19254/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61863 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– Com es reforçarà i millorarà el servei de venda on-line, 
l’únic que quedarà en mans de la Generalitat, per poder 
donar resposta al que fins ara es feia també en les llibre-
ries de la Generalitat?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament del servei de distribu-
ció i venda de les obres de les llibreries de la 
Generalitat
Tram. 314-19255/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61864 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– Com es reforçarà i millorarà el servei de distribució i 
venda de les obres que fins ara estaven a les llibreries de 

la Generalitat per a que arribin també a altres punts de 
venda i al públic?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’acord mutu derivats 
de les expropiacions per a la construcció de 
la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà 
i Torroella de Montgrí
Tram. 314-19256/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61866 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

El projecte de millora de la carretera C-31, tram la Talla-
da-Torroella de Montgrí, ha provocat un procediment ex-
propiatori que va començar el 2008. Al llarg del 2010 es 
varen signar la gran majoria dels Mutus Acords i a finals 
d’any es varen fer els primers pagaments. El gener del 
2011 es varen aturar els pagaments i hores d’ara més del 
50% dels titulars encara no han cobrat.

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

1) Estan tramitats tots els expedients de Mutu Acord que 
provenen de les expropiacions per a la construcció de la 
C-31 entre la Tallada i Torroella de Montgrí?

2) Quants d’aquests expedients han estat pagats durant el 
2010? Es sol·licita disposar de la relació de les finques i 
els diners pagats per finca.

3) Quants d’aquests expedients han estat pagats durant el 
2011? Es sol·licita disposar de la relació de les finques i 
els diners pagats per finca.

4) Quants d’aquests expedients han estat pagats durant el 
2012? Es sol·licita disposar de la relació de les finques i 
els diners pagats per finca.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per al pagament selectiu 
als propietaris per les expropiacions per a la 
construcció de la carretera C-31 entre la Ta-
llada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 314-19257/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

El projecte de millora de la carretera C-31, tram la Talla-
da-Torroella de Montgrí, ha provocat un procediment ex-
propiatori que va començar el 2008. Al llarg del 2010 es 
varen signar la gran majoria dels Mutus Acords i a finals 
d’any es varen fer els primers pagaments. El gener del 
2011 es varen aturar els pagaments i hores d’ara més del 
50% dels titulars encara no han cobrat.

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

– Quins criteris ha utilitzat el Govern a l’hora de pagar 
els diners a uns propietaris i no a uns altres.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retencions de crèdit per als paga-
ments de les expropiacions per a la cons-
trucció de la carretera C-31 entre la Tallada 
d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 314-19258/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 

següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

El projecte de millora de la carretera C-31, tram la Talla-
da-Torroella de Montgrí, ha provocat un procediment ex-
propiatori que va començar el 2008. Al llarg del 2010 es 
varen signar la gran majoria dels Mutus Acords i a finals 
d’any es varen fer els primers pagaments. El gener del 
2011 es varen aturar els pagaments i hores d’ara més del 
50% dels titulars encara no han cobrat.

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

1. Va fer el Govern durant l’exercici pressupostari del 
2011 (no prorrogat) la corresponent retenció de crèdit per 
fer front als pagaments de les expropiacions de la C-31? 
En cas negatiu per quines raons?

2. Va fer el Govern durant l’exercici pressupostari del 
2012 la corresponent retenció de crèdit per fer front al pa-
gaments de les expropiacions de la C-31? En cas negatiu 
per quines raons?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pagat als propietaris expropi-
ats per la construcció de la carretera C-31 
entre la Tallada d’Empordà i Torroella de 
Montgrí
Tram. 314-19259/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61869 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

El projecte de millora de la carretera C-31, tram la Talla-
da - Torroella de Montgrí, ha provocat un procediment 
expropiatori que va començar el 2008. Al llarg del 2010 
es varen signar la gran majoria dels Mutus Acords i a fi-
nals d’any es varen fer els primers pagaments. El gener 
del 2011 es varen aturar els pagaments i hores d’ara més 
del 50% dels titulars encara no han cobrat.

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

1. Quina és la quantitat de diners pagats fins al dia d’avui 
als propietaris expropiats per la construcció de la C-31?
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2. Quina és la quantitat de diners que encara es deuen als 
propietaris expropiats per la construcció de la C-31?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels interessos pagats pel 
retard en els pagaments als propietaris ex-
propiats per la construcció de la carretera 
C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella 
de Montgrí
Tram. 314-19260/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

El projecte de millora de la carretera C-31, tram la Talla-
da-Torroella de Montgrí, ha provocat un procediment ex-
propiatori que va començar el 2008. Al llarg del 2010 es 
varen signar la gran majoria dels Mutus Acords i a finals 
d’any es varen fer els primers pagaments. El gener del 
2011 es varen aturar els pagaments i hores d’ara més del 
50% dels titulars encara no han cobrat.

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

1. Quina és la quantitat de diners en interessos que ha 
pagat el Govern pel retard dels pagaments als propietaris 
expropiats per la construcció de la C-31 durant el 2010?

2. Quina és la quantitat de diners en interessos que ha 
pagat el Govern pel retard dels pagaments als propietaris 
expropiats per la construcció de la C-31 durant el 2011?

3. Quina és la quantitat de diners en interessos que ha 
pagat el Govern pel retard dels pagaments als propietaris 
expropiats per la construcció de la C-31 durant el 2012?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de pagament als propietaris 
expropiats per la construcció de la carretera 
C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella 
de Montgrí
Tram. 314-19261/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61871 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

El projecte de millora de la carretera C-31, tram la Talla-
da-Torroella de Montgrí, ha provocat un procediment ex-
propiatori que va començar el 2008. Al llarg del 2010 es 
varen signar la gran majoria dels Mutus Acords i a finals 
d’any es varen fer els primers pagaments. El gener del 
2011 es varen aturar els pagaments i hores d’ara més del 
50% dels titulars encara no han cobrat.

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

1. Quan pensa pagar els diners que es deuen als propieta-
ris expropiats per la construcció de la C-31?

2. Quina és la quantitat de diners en interessos que haurà 
de pagar el Govern pel retard dels pagaments als propie-
taris expropiats que queden encara per cobrar?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Joan Boada Masoliver
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intenció del Govern de l’Estat de 
modificar la normativa d’horaris comercials
Tram. 314-19262/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61893 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té el govern de la Generalitat coneixement de la inten-
ció del govern de l’Estat de modificar la regulació amb 
caràcter estatal de la normativa d’horaris comercials?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions per a defensar les 
competències exclusives en matèria de fixa-
ció d’horaris comercials
Tram. 314-19263/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61894 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions duria a terme el Govern de Catalu-
nya per defensar les competències exclusives en matèria 
de fixació d’horaris comercials?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el plantejament d’un conflicte de 
competències amb el Govern de l’Estat per 
la modificació de la normativa d’horaris co-
mercials
Tram. 314-19264/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61895 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 

que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el govern de Catalunya plantejar al govern de 
l’Estat conflicte de competències en cas de confirmar-se 
la modificació a tot l’àmbit estatal de la regulació d’ho-
raris comercials?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes amb el Govern de l’Estat 
sobre la modificació de la regulació dels ho-
raris comercials
Tram. 314-19265/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61896 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– El govern de Catalunya ha tingut contactes amb el go-
vern de l’Estat o amb el secretari d’Estat de Comerç per 
parlar sobre la possible modificació de la regulació a ni-
vell estatal dels horaris comercials o de modificació de 
les condicions d’obertura d’establiments comercials?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses amb el Govern de l’Es-
tat amb relació a la voluntat d’aquest de le-
gislar per a garantir la lliure circulació dels 
béns produïts a l’Estat
Tram. 314-19266/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61897 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Ha mantingut converses el Govern de Catalunya amb el 
govern de l’estat sobra la voluntat d’aquest de legislar per 
tal de garantir la lliure circulació de qualsevol bé produït 
a l’Estat o servei per a que aquests puguin circular lliure-
ment per tot l’estat? Quina opinió en té el govern i quines 
mesures pensa emprendre per defensar les competències 
regulatòries de la Generalitat?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de l’atenció pediàtrica del 
consultori de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Pe-
nedès)
Tram. 314-19267/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61905 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

El passat mes de juliol, en el pla de retallades de presta-
cions sanitàries públiques a la comarca de l’Alt Penedès, 
es va suprimir l’atenció pediàtrica al consultori del muni-
cipi de Sant Llorenç d’Hortons. Fins el moment aquesta 
atenció no s’ha restablert.

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

– Quines són les raons per suprimir l’atenció pediàtrica 
al consultori de Sant Llorenç d’Hortons durant tot l’any?

– Quan pensa el Departament de Salut restablir l’aten-
ció pediàtrica al consultori mèdic de Sant Llorenç d’Hor-
tons?

– Quina serà l’oferta setmanal d’atenció pediàtrica pre-
vista per atendre la demanda de la població de Sant Llo-
renç d’Hortons?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012 

Roberto E. Labandera Ganachipi Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació del web del Servei Ca-
talà de Trànsit sobre els accidents de trànsit
Tram. 314-19268/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

1. Per quins motius la pàgina web del Servi Català de 
Trànsit informava el 14 d’abril de setanta morts en acci-
dents de trànsit i el 18 d’abril informava que eren seixan-
ta-vuit?

2. És normal i freqüent que la pàgina web del Servei Ca-
talà de Trànsit rectifiqui uns dies després a la baixa les 
xifres de les que informa?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’eliminació de l’exempció de taxes 
pels serveis prestats pels mossos d’esqua-
dra en competicions esportives sense ànim 
de lucre
Tram. 314-19269/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61917 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– Per quins motius va decidir el Govern enviar al Parla-
ment dins la llei de mesures fiscals una modificació de la 
llei de taxes que es poden aplicar pels serveis prestats per 
mossos d’esquadra en competicions esportives que trans-
corren per vies interurbanes, que eliminava l’exempció 
per proves sense ànim de lucre i per les administracions 
públiques?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motius pels quals el secretari gene-
ral de l’Esport no estava informat de la mo-
dificació de les taxes sobre les competici-
ons esportives
Tram. 314-19270/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61918 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– Per quins motius el Secretari general de l’esport Ivan 
Tibau no estava informat de la modificació de la llei de 
taxes que afectava de forma gravíssima a moltes compe-
ticions esportives?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que tenia el conseller 
d’Interior de la modificació de la taxa que 
s’aplica pels serveis dels mossos d’esqua-
dra
Tram. 314-19271/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61919 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– El conseller d’Interior, Felip Puig, havia llegit el pro-
jecte de llei de mesures fiscals en tot allò que afectava a 
les seves competències, i en concret a la taxa que s’aplica 
pels serveis dels mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les responsabilitats polítiques pels 
perjudicis causats a les entitats i federaci-
ons esportives per la supressió de l’exemp-
ció de la taxa que s’aplica pels serveis dels 
mossos d’esquadra
Tram. 314-19272/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61920 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 responsabilitats polítiques ha assumit el Go-
vern o quines pensa assumir pel perjudici causat a les 
entitats i federacions esportives catalanes per la supressió 
de l’exempció de la taxa que s’aplica als serveis dels mos-
sos d’esquadra?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució als problemes causats per 
la modificació de la taxa que s’aplica pels 
serveis dels mossos d’esquadra
Tram. 314-19273/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61921 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– Com preveu el Govern solucionar els problemes cre-
ats per la modificació de la llei de taxes dels serveis que 
presten els mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació donada a les federaci-
ons esportives amb relació a la modificació 
de les taxes sobre les competicions espor-
tives
Tram. 314-19274/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61922 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– Quina informació havia donat el Govern a les federaci-
ons esportives catalanes sobre la modificació de la llei de 
taxes que afectava a les competicions esportives?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació donada a la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació Ca-
talana de Municipis amb relació a la modi-
ficació de les taxes sobre les competicions 
esportives organitzades pels ajuntaments
Tram. 314-19275/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61923 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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: 

– Quina informació havia donat el Govern a la Federa-
ció de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana 
de Municipis sobre la modificació de la llei de taxes que 
afecta a competicions esportives organitzades pels ajun-
taments?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar que les en-
titats esportives i els ens locals hagin de 
pagar la taxa que s’aplica pels serveis dels 
mossos d’esquadra en competicions sense 
ànim de lucre
Tram. 314-19276/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61924 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 mesures provisionals ha adoptat el Govern per 
evitar que les entitats esportives i els ajuntaments o con-
sells comarcals hagin d’abonar la taxa dels serveis de 
mossos d’esquadra per competicions sense ànim de lucre?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció de l’Institut 
de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-19279/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61947 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– En quina situació es troba el projecte de construcció de 
l’IES de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les 
perspectives publicitàries de Catalunya Rà-
dio
Tram. 313-00009/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 62108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

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

– Quines són les perspectives publicitàries de Catalunya 
Ràdio i quina la seva repercussió en els comptes de Ca-
talunya Ràdio?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre la di-
recció de Televisió de Catalunya
Tram. 313-00010/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 62109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran i Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Consell de Govern de la 
CCMA respecte a la direcció de Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre els 
canvis respecte a la direcció de Televisió de 
Catalunya
Tram. 313-00011/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 62110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

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

– Quin és l’abast dels canvis que prepara el Consell de 
Govern respecte la direcció de Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les 
perspectives publicitàries de les empreses 
de la Corporació
Tram. 313-00012/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 62111 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
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glament del Parlament, presenta al Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les perspectives publicitàries de Televisió 
de Catalunya i altres empreses de la CCMA?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les 
retransmissions esportives de Televisió de 
Catalunya
Tram. 313-00013/09

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 62112 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re-
glament del Parlament, presenta al Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quina situació es troben les retransmissions esporti-
ves de Televisió de Catalunya i molt especialment les que 
fan referència al futbol i la Fórmula 1?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’evolució de les empreses de la Cor-
poració
Tram. 322-00036/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61945 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina valoració fa de l’evolució durant els darrers anys 
de les diferents empreses de la CCMA?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la reestructuració de l’organigrama di-
rectiu de les empreses de la Corporació
Tram. 322-00037/09

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 61946 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el capteniment del Consell de Govern sobre la 
reestructuració de l’organigrama directiu de les empreses 
de la CCMA?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre les prioritats del Consell de Govern
Tram. 322-00038/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 62248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quines són les prioritats que aborda el nou Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el paper dels mitjans de comunicació 
públics durant les jornades que tenen un in-
terès informatiu especial
Tram. 322-00039/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 62249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quin és i quin hauria de ser el paper dels mitjans de co-
municació públics durant jornades d’especial interès in-
formatiu, com ara una vaga general?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la pluralitat política
Tram. 322-00040/09

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 62250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.



2 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 308

3.27.10. TRAMITACIONS EN CURS 168

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

– Quin és el criteri del nou Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals en relació a la 
pluralitat política?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els elements que s’han de preservar i 
potenciar en el model de la ràdio i la televisió 
públiques
Tram. 322-00041/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En el model de ràdio i televisió públiques de Catalunya, 
què s’ha de preservar i que s’ha de potenciar?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el marc laboral de la Corporació i de 
les seves empreses
Tram. 322-00042/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Ens pot parlar sobre el marc laboral de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i les seves empreses?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre els projectes presentats en la convo-
catòria de la Marató per la Pobresa
Tram. 322-00043/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Referent a la Marató per la Pobresa. Projectes de pre-
venció i lluita contra la pobresa a Catalunya, la setmana 
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passada es va tancar la convocatòria. Quants projectes 
s’han presentat?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la planificació de l’elaboració del con-
tracte programa
Tram. 322-00044/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la planificació per l’elaboració del contracte 
programa?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre les perspectives amb relació 
als drets d’emissió de futbol de Televisió de 
Catalunya
Tram. 322-00045/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines perspectives hi ha en relació als drets d’emissió 
de futbol a la Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el manteniment del lideratge de TV3
Tram. 322-00046/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Com pensa mantenir el lideratge de TV3?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió respecte a la publicitat
Tram. 322-00047/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Referent a la publicitat, quina previsió té sobre la ma-
teixa?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre la indústria audiovisual amb relació al 
talent intern de la Corporació
Tram. 322-00048/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-

dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Ens podria parlar de la Indústria Audiovisual versus 
talent intern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’organització del Consell de Govern 
arran de la reducció del nombre de mem-
bres
Tram. 322-00049/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al presi-
dent del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El Parlament de Catalunya va reduir el nombre de 
membres del Consell de Govern de 12 a 6. Quina ha estat 
l’organització interna de funcionament de la que s’ha do-
tat el Consell de Govern?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment de les mesures anun-
ciades pel Govern de l’Estat per al finança-
ment de les televisions autonòmiques
Tram. 322-00050/09

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 62247 i 62344 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido en 
el artículo 173 del Reglamento del Parlament, presenta 
al presidente de la CCMA la siguiente pregunta, para su 
respuesta oral en Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Qué medidas piensa tomar la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals para cumplir las medidas anuncia-
das por el Gobierno de España para la financiación de las 
televisiones autonómicas?

Palau del Parlament, 24 de abril de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el finançament i l’organització de Te-
levisió de Catalunya
Tram. 322-00051/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62221 i 62364 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’I
niciativa per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alter
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Re
glament del Parlament, presenta al president del Consell 
de Govern de la CCMA la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlament

– En quina situació es troba el finançament i l’organit
zació de TV3?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICVEUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el finançament i l’organització de Ca-
talunya Ràdio
Tram. 322-00052/09

Anunci
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62246, 62365 i 62375 / Admissió a 
tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2012

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 estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al al president del 
Consell de Govern de la CCMA la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina situació es troba el finançament i l’organitza
ció de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICVEUiA

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre l’evo-
lució de les audiències de les emissores de 
Catalunya Ràdio
Tram. 323-00037/09

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 62260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Alòs i López, diputada del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, presenta al director 
de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina ha estat l’evolució de les audiències de les emis-
sores de Catalunya Ràdio i quina és la valoració de les 
mateixes després del darrers EGM?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Marta Alòs i López
Diputada del GP de CiU
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de copagament sanitari
	Tram. 310-00206/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria de salut
	Tram. 310-00207/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria d’educació
	Tram. 310-00208/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la possible intervenció de Catalunya i sobre les mesures del Govern per a evitar-la
	Tram. 317-00129/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el sentiment d’assetjament per l’actitud del Govern de l’Estat i sobre les mesures previstes amb relació a l’impagament del deute amb Catalunya
	Tram. 317-00130/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’anunci d’un possible avançament de les eleccions
	Tram. 317-00131/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les mesures anunciades pel Govern de l’Estat per a la reducció del dèficit i per a la sortida de la crisi
	Tram. 317-00132/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els motius de la possible intervenció de Catalunya
	Tram. 317-00133/09
	Substanciació


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el canvi en la política d’estratègies i aliances del Govern davant la greu crisi política i econòmica
	Tram. 317-00134/09
	Substanciació



	1.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment del dret dels ciutadans del partit judicial de Reus (Baix Camp) a la justícia
	Tram. 311-00332/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la suspensió de judicis i la sol·licitud als advocats i procuradors que no presentin escrits de tràmit per manca de funcionaris al Jutjat Penal núm. 1 de Reus (Baix Camp)
	Tram. 311-00333/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el comunicat del Jutjat Penal núm. 1 de Reus (Baix Camp) de suspensió total de l’atenció al públic per manca de funcionaris
	Tram. 311-00334/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la demora de l’obertura del centre penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 311-00938/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària del 2012 per a obrir el centre penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 311-00939/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura del centre penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
	Tram. 311-00940/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cobertura de les vacants generades en el centres penitenciaris tinguda en compte en els pressupostos del 2012
	Tram. 311-00941/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària per a les ofertes públiques d’ocupació dels centres penitenciaris el 2012
	Tram. 311-00942/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria d’oposicions per als juristes, psicòlegs, educadors i treballadors socials de l’àmbit penitenciari
	Tram. 311-00943/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el règim de permisos per als interns dels centres penitenciaris
	Tram. 311-00944/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció del centre penitenciari Els Plans, de Tàrrega (Urgell)
	Tram. 311-00945/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment de les retribucions del personal dels serveis penitenciaris, incloses la del Pla d’iniciació a la promoció exterior i la del Programa de normalització horària, el 2012
	Tram. 311-01004/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la decisió de suprimir llocs de treball a l’Administració de justícia
	Tram. 311-01073/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de les retallades en les oficines judicials
	Tram. 311-01074/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament dels honoraris endarrerits del torn d’ofici
	Tram. 311-01075/09
	Substanciació


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


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


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	Substanciació


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


	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
	Tram. 311-01126/09
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


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


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a detectar la reincidència en delictes i faltes en les persones jutjades
	Tram. 311-02264/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de la presó de la Trinitat Vella a la Zona Franca
	Tram. 311-02321/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes de l’aturada del trasllat de la presó de la Trinitat Vella en l’ús dels habitatges per als funcionaris associats a aquest centre
	Tram. 311-02322/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els litigis amb els funcionaris de la presó de la Trinitat Vella per la propietat dels habitatges per a funcionaris de presons associats a aquest centre
	Tram. 311-02323/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual els habitatges per a funcionaris de presons associats a la presó de la Trinitat Vella estan desocupats, abandonats i en mal estat
	Tram. 311-02324/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions a emprendre davant el mal estat dels habitatges per a funcionaris de presons associats a la presó de la Trinitat Vella
	Tram. 311-02325/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’interns que van al centre de dia de la presó de la Trinitat Vella
	Tram. 311-02326/09
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors destinats a la presó de la Trinitat Vella i la categoria que tenen
	Tram. 311-02327/09
	Substanciació



	1.25.15.	Preguntes per escrit
	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
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


	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
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat de l’endeutament
	Tram. 314-16608/09
	Resposta del Govern


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels indicadors de productivitat
	Tram. 314-16616/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per facturació a particulars
	Tram. 314-16649/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució als hospitals del Siscat dels ingressos per facturació a mútues
	Tram. 314-16650/09
	Resposta del Govern


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament de la Presidència i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16718/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament de Governació i Relacions Institucionals i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16719/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Economia i Coneixement i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16720/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Ensenyament i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16721/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament de Salut i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16722/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Interior i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16723/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament de Territori i Sostenibilitat i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16724/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament de Cultura i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16725/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16726/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament de Benestar Social i Família i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16727/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament d’Empresa i Ocupació i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16728/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins que hi ha en el Departament de Justícia i les seves entitats autònomes
	Tram. 314-16729/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament de la Presidència i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16730/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament de Governació i Relacions Institucionals i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16731/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament d’Economia i Coneixement i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16732/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament d’Ensenyament i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16733/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament de Salut i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16734/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament d’Interior i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16735/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament de Territori i Sostenibilitat i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16736/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament de Cultura i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16737/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16738/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament de Benestar Social i Família i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16739/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament d’Empresa i Ocupació i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16740/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de la relació de llocs de treball del Departament de Justícia i les seves entitats autònomes ocupats per interins
	Tram. 314-16741/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departament de la Presidència i les seves entitats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
	Tram. 314-16742/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departament de Governació i Relacions Institucionals i les seves entitats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
	Tram. 314-16743/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departament d’Economia i Coneixement i les seves entitats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
	Tram. 314-16744/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departament d’Ensenyament i les seves entitats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
	Tram. 314-16745/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interins del Departament de Salut i les seves entitats autònomes que presten serveis d’atenció al públic
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	Tram. 314-17817/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís del Govern pel que fa a l’ampliació del CAP Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 314-17818/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís del Govern pel que fa al desdoblament del CAP Rambla, de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 314-17819/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís del Govern pel que fa al nou CAP de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 314-17820/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sales i de llits recuperats per a atendre l’epidèmia de grip
	Tram. 314-17929/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal sanitari de reforç destinat als serveis d’urgències per a atendre l’epidèmia de grip
	Tram. 314-17930/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament de Salut per a reforçar els serveis d’urgències per a atendre l’epidèmia de grip
	Tram. 314-17931/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que ha assumit el servei que oferia el Laboratori Clínic del Berguedà al CAP Berga i sobre el concurs per a aquesta adjudicació
	Tram. 314-18163/09
	Resposta del Govern




	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	2.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de les empreses de la Corporació
	Tram. 322-00032/09
	Retirada


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el model de televisió pública de Televisió de Catalunya i sobre les expectatives de la comunitat catalana a l’exterior que
	Tram. 322-00033/09
	Retirada




	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis en les tarifes de reg del canal Segarra-Garrigues
	Tram. 310-00200/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció
	Tram. 310-00201/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els peatges a les autopistes
	Tram. 310-00202/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Conferència Sectorial d’Educació
	Tram. 310-00203/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’eficiència i estalvi energètics
	Tram. 310-00204/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els indicadors del cinema doblat al català
	Tram. 310-00205/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures de copagament sanitari
	Tram. 310-00206/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria de salut
	Tram. 310-00207/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les decisions del Govern de l’Estat en matèria d’educació
	Tram. 310-00208/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00129/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00130/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00131/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00132/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00133/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00134/09
	Anunci



	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els piquets informatius en les vagues generals
	Tram. 311-02552/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la desacreditació de la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02553/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció del dret de vaga en la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02554/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el conseller d’Interior es va entrevistar amb els secretaris generals de Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors abans de la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02555/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les tasques de prevenció i mediació acordades amb les organitzacions convocants de la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02556/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes d’informació establerts amb els sindicats majoritaris amb relació a la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02557/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions del Departament d’Interior als Mossos d’Esquadra durant la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02558/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra van retenir el diputat al Congrés Joan Coscubiela durant la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02559/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les intervencions dels Mossos d’Esquadra el matí de la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02560/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra van carregar contra piquets informatius el matí de la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02561/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el comunicat de diverses entitats amb relació a la detenció i l’empresonament de tres joves durant la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02562/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la detenció durant la vaga general del 29 de març de 2012 de tres joves per als quals s’ha decretat presó
	Tram. 311-02563/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació de l’operació policial a la plaça de Catalunya de Barcelona amb motiu de la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02564/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la qualificació dels fets que van tenir lloc a Barcelona després de la manifestació del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02565/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la crema d’una cafeteria a Barcelona durant la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02566/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no es van retirar els contenidors dels voltants de la plaça de Catalunya de Barcelona abans de la manifestació del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02567/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’operatiu del Departament d’Interior sobre ciutadans que es manifestaven pacíficament el 29 de març de 2012 a Barcelona
	Tram. 311-02568/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les afirmacions del conseller d’Interior relatives a les persones que van ésser objecte de càrregues policials el 29 de març de 2012 a Barcelona
	Tram. 311-02569/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’accés al tren i al metro de la plaça de Catalunya de Barcelona el 29 de març de 2012
	Tram. 311-02570/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les imatges dels bombers de la Generalitat que van rebre impactes de bales de goma en acabar la manifestació del 29 de març de 2012 a Barcelona
	Tram. 311-02571/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del conseller d’Interior afirmant que no va fallar res el 29 de març de 2012 a Barcelona
	Tram. 311-02572/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del conseller d’Interior amb relació als incidents de Barcelona del 29 de març de 2012
	Tram. 311-02573/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la influència de la política del conseller d’Interior en el nombre de persones violentes en les mobilitzacions massives
	Tram. 311-02574/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la multiplicació del nombre de persones violentes que actuen a Barcelona en les mobilitzacions massives
	Tram. 311-02575/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la definició que actualment fa de Barcelona en contraposició amb la que feia Convergència i Unió quan era a l’oposició
	Tram. 311-02576/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els detinguts durant els incidents del 29 de març a Barcelona
	Tram. 311-02577/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures contra grups violents adoptades en el Consell Executiu del 3 d’abril de 2012
	Tram. 311-02578/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reforma del Codi penal arran dels incidents del 29 de març a Barcelona
	Tram. 311-02579/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la responsabilitat penal per fotografiar destrosses de mobiliari urbà i establiments comercials
	Tram. 311-02580/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la responsabilitat penal per distribuir fotografies de destrosses de mobiliari urbà i establiments comercials
	Tram. 311-02581/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació del web del Departament d’Interior
	Tram. 311-02582/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les denúncies de ciutadans mitjançant el web del Departament d’Interior
	Tram. 311-02583/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les denúncies relacionades amb actuacions dels cossos policials mitjançant el web del Departament d’Interior
	Tram. 311-02584/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nomenament del Comitè d’Ètica Policial
	Tram. 311-02585/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la investigació d’actuacions d’alguns sindicats dels Mossos d’Esquadra per la Divisió d’Afers Interns
	Tram. 311-02586/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el respecte a la llibertat sindical i a la llibertat d’expressió en la investigació d’alguns sindicats dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-02587/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de gasos lacrimògens durant la manifestació del 29 de març a Barcelona
	Tram. 311-02588/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels membres de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra durant la manifestació del 29 de març a Barcelona
	Tram. 311-02589/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d’una comissió d’estudi dels efectes de l’ús de les bales de goma que utilitzen els Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-02590/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ferits pels efectes de les bales de goma durant els incidents del 29 de març a Barcelona
	Tram. 311-02591/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ferits per bales de goma durant els incidents del 29 de març a Barcelona que formaven part de grups violents
	Tram. 311-02592/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seu interès per l’estat dels ferits per bales de goma durant els incidents del 29 de març a Barcelona
	Tram. 311-02593/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de bales de goma disparades pels Mossos d’Esquadra durant els incidents del 29 de març a Barcelona
	Tram. 311-02594/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera de disparar les bales de goma durant els incidents del 29 de març a Barcelona
	Tram. 311-02595/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reunió amb els secretaris generals dels sindicats majoritaris per a analitzar la vaga general del 29 de març i l’actuació policial durant aquest dia
	Tram. 311-02596/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la confiança del president de la Generalitat en el conseller d’Interior
	Tram. 311-02597/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria dels grups parlamentaris per a tractar futures actuacions del Departament d’Interior amb motiu de conflictes socials
	Tram. 311-02598/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ordre de potenciar les notícies dels incidents del 29 de març a Barcelona per a ocultar l’èxit de la vaga general
	Tram. 311-02599/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compareixença del conseller d’Interior al Parlament per a explicar l’actuació del seu Departament durant la vaga general del 29 de març
	Tram. 311-02600/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les campanyes de promoció dels productes agroalimentaris ecològics
	Tram. 311-02601/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a la promoció del consum social d’aliments ecològics
	Tram. 311-02602/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a augmentar la sensibilització vers la producció agrària ecològica en l’àmbit educatiu
	Tram. 311-02603/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a caracteritzar el consum d’aliments ecològics
	Tram. 311-02604/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a incrementar la producció i la facturació dels operadors agraris ecològics
	Tram. 311-02605/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a resoldre els punts crítics de la producció ecològica
	Tram. 311-02606/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a fomentar la distribució i la comercialització dels aliments ecològics
	Tram. 311-02607/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per al desenvolupament del sector agroalimentari ecològic en l’àmbit local
	Tram. 311-02608/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a millorar l’estructuració del sector agroalimentari ecològic
	Tram. 311-02609/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a garantir la certificació del producte ecològic
	Tram. 311-02610/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a garantir el seguiment i el control de la qualitat del producte ecològic
	Tram. 311-02611/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a actualitzar el sistema de control i certificació del producte ecològic
	Tram. 311-02612/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a garantir que els conreus modificats genèticament i els productes fitosanitaris no contaminin els conreus d’agricultura ecològica
	Tram. 311-02613/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a potenciar la recerca en matèria de produccions ecològiques
	Tram. 311-02614/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a estructurar un sistema d’assessorament en matèria ecològica
	Tram. 311-02615/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a la formació dels agents del sector de la producció agroalimentària ecològica
	Tram. 311-02616/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a reformar el marc legal de la producció agroalimentària ecològica
	Tram. 311-02617/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a reforçar l’estructura administrativa en matèria de producció agroalimentària
	Tram. 311-02618/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a la creació d’un sistema de recollida i tractament de dades estadístiques sobre la producció agrària ecològica
	Tram. 311-02619/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a incloure els productes ecològics en les polítiques ambientals
	Tram. 311-02620/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
	Tram. 311-02621/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’aplicació del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
	Tram. 311-02622/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos específics amb què es desenvoluparà el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
	Tram. 311-02623/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les llistes d’espera de cirurgia cardíaca a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 311-02624/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eliminació de l’exempció de taxes pels serveis prestats pels mossos d’esquadra en competicions esportives sense ànim de lucre
	Tram. 311-02625/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motius pels quals el secretari general de l’Esport no estava informat de la modificació de les taxes sobre les competicions esportives
	Tram. 311-02626/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement que tenia el conseller d’Interior de la modificació de la taxa que s’aplica pels serveis dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-02627/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les responsabilitats polítiques pels perjudicis causats a les entitats i federacions esportives per la supressió de l’exempció de la taxa que s’aplica pels serveis dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-02628/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la solució als problemes causats per la modificació de la taxa que s’aplica pels serveis dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-02629/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació donada a les federacions esportives amb relació a la modificació de les taxes sobre les competicions esportives
	Tram. 311-02630/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació donada a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la modificació de les taxes sobre les competicions esportives organitzades pels ajun
	Tram. 311-02631/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar que les entitats esportives i els ens locals hagin de pagar la taxa que s’aplica pels serveis dels mossos d’esquadra en competicions sense ànim de lucre
	Tram. 311-02632/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recaptació pels serveis dels mossos d’esquadra a l’abril del 2012
	Tram. 311-02633/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entitats o administracions que han pagat la taxa pels serveis dels mossos d’esquadra en proves esportives a l’abril del 2012
	Tram. 311-02634/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari de pagament de les subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar activitats de prevenció de la infecció amb el VIH corresponents al 2011
	Tram. 311-02635/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a suplir la reducció de l’aportació econòmica del Ministeri de Sanitat i Consum per a finançar activitats de prevenció de la infecció amb el VIH
	Tram. 311-02636/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats de prevenció i assistència amb relació al VIH i la sida que deixaran de fer les organitzacions no governamentals
	Tram. 311-02637/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre especialitzades en VIH i sida per al 2013
	Tram. 311-02638/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos econòmics destinats el 2011 i el 2012 al desenvolupament del Pla d’acció enfront del VIH i la sida 2010-2013
	Tram. 311-02639/09
	Anunci



	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la maquinària instal·lada al carrer de Mandri, de Barcelona, per les obres de construcció de la línia 9 del metro
	Tram. 314-19031/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la maquinària instal·lada a la plaça de Sanllehy, de Barcelona, per les obres de construcció de la línia 9 del metro
	Tram. 314-19032/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la maquinària instal·lada a la via Augusta, de Barcelona, per les obres de construcció de la línia 9 del metro
	Tram. 314-19033/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la maquinària instal·lada a la plaça de Lesseps, de Barcelona, per les obres de construcció de la línia 9 del metro
	Tram. 314-19034/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reserves de sòl per a ús agrari fetes per l’Institut Català del Sòl en el període 2011-2012
	Tram. 314-19035/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats dutes a terme per a aconseguir els nous reptes de la política agrària comuna
	Tram. 314-19036/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a promoure i assolir la conservació del patrimoni cultural i històric de les cooperatives agràries
	Tram. 314-19037/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa del Pla estratègic nacional de suport a l’agricultura i l’alimentació
	Tram. 314-19038/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes en el marc del Pla de formació dels professionals agraris per compte propi i els recursos que s’hi han destinat
	Tram. 314-19039/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proporció de sòl agrari amb relació al sòl industrial i urbà
	Tram. 314-19040/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enquadrament del Pla de regadius d’aigua en el Pla hidrològic nacional
	Tram. 314-19041/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions que s’atorguen a les zones de muntanya per les dificultats de la producció agrària en aquestes zones
	Tram. 314-19042/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incidència de l’agricultura ecològica en el mercat agrícola català
	Tram. 314-19043/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions que ha de dur a terme i els requisits que ha de complir la flota litoral catalana per a ésser considerada flota artesanal
	Tram. 314-19044/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les cooperatives actives en el sector agrari
	Tram. 314-19045/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de dur a terme alguna campanya per a promoure els productes catalans de qualitat
	Tram. 314-19046/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferència del preu entre els productes agrícoles venuts del productor al consumidor i els venuts mitjançant un intermediari
	Tram. 314-19047/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos d’R+D+I destinats al sector agroalimentari
	Tram. 314-19048/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentències per executar del Jutjat Penal número 2 de l’Audiència Provincial de Tarragona
	Tram. 314-19049/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades i el garantiment d’un servei mínim de qualitat al CAP Alcover
	Tram. 314-19058/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències il·legals per a gent gran detectades del 2010 ençà i sobre el pla previst per a oferir una plaça pública de residència a tothom qui ho necessiti
	Tram. 314-19100/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat d’un intern del centre penitenciari de Figueres (Alt Empordà) a la unitat d’hospitalització psiquiàtrica penitenciària del centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
	Tram. 314-19101/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en el procés de consulta pública de la Comissió Europea amb relació a l’elaboració d’un pla per a preservar els recursos hídrics a Europa
	Tram. 314-19102/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les seves aportacions al procés de consulta pública de la Comissió Europea amb relació a l’elaboració d’un pla per a preservar els recursos hídrics a Europa
	Tram. 314-19103/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les beques de menjador a cadascun dels serveis territorials educatius en data del 16 d’abril de 2012
	Tram. 314-19104/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de rebuts de menjador impagats o retornats en data del 16 d’abril de 2012 i la variació del 2010 ençà
	Tram. 314-19105/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes d’educació infantil i primària que fan servir el servei de menjador i la variació del 2010 ençà
	Tram. 314-19106/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reglamentació per a l’habilitació d’espais per a refrigerar i coure aliments en els centres educatius públics
	Tram. 314-19107/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que els cossos especials ocupin determinats llocs de treball
	Tram. 314-19108/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar els cossos als quals han d’estar oberts cadascun dels llocs de la relació de llocs de treball de la Generalitat
	Tram. 314-19109/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació dels criteris per a determinar els cossos als quals han d’estar oberts els llocs de la relació de llocs de treball de la Generalitat
	Tram. 314-19110/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el document que recull els criteris per a determinar els cossos als quals han d’estar oberts els llocs de la relació de llocs de treball de la Generalitat
	Tram. 314-19111/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris restrictius en l’obertura de llocs de treball als cossos especials de la Generalitat
	Tram. 314-19112/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del nombre d’hores de treball i el nombre de baixes no substituïdes als centres de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-19113/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits tancats a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-19114/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pacients en llista d’espera a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), que han estat derivats a altres centres
	Tram. 314-19115/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supressió o la reducció de les ambulàncies que prestaven servei a Bellpuig, Almenar, Alcarràs, Balaguer, la Granadella i Agramunt
	Tram. 314-19116/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concessió del títol de família monoparental a la persona progenitora que té la guarda dels fills
	Tram. 314-19117/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració del Departament de Cultura amb la Paeria i el Centre Municipal de Cultura de Cervera (Segarra) per a l’elaboració del còmic Viatge a l’origen de la Generalitat
	Tram. 314-19118/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de colonoscòpies fetes pel Servei Català de la Salut del 2008 al 2011
	Tram. 314-19119/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rehabilitació de la façana del centre corporatiu de l’Institut Català de la Salut, a Barcelona
	Tram. 314-19120/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat al Ministeri de Sanitat de la possibilitat de cobrar per dia d’hospitalització
	Tram. 314-19121/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de treure de la cartera de serveis sanitaris els afegits a la cartera del Ministeri de Sanitat i Consum per a tot l’Estat
	Tram. 314-19122/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una central de compres de productes farmacèutics unificada per a tot l’Estat
	Tram. 314-19123/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció dels serveis socials amb relació als maltractaments que rebien dos germans d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), un dels quals va morir el 12 d’abril de 2012
	Tram. 314-19124/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació i la despesa de la Seguretat Social a Catalunya del 2005 ençà
	Tram. 314-19125/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de programes individuals d’atenció de grau II, nivell 2, pendents de resolució en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19126/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de programes individuals d’atenció de grau I, nivell 1, pendents de resolució en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19127/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb certificats de discapacitació en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19128/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb una discapacitat superior al 65% en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19129/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb discapacitat que tenen el programa individual d’atenció en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19130/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb una discapacitat superior al 65% que tenen el programa individual d’atenció en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19131/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ingressades per a rebre atenció sociosanitària en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19132/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb el programa individual d’atenció que estan ingressades per a rebre atenció sociosanitària en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19133/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben prestacions de dependència en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19134/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb la resolució del programa individual d’atenció en data del 31 de març de 2012
	Tram. 314-19135/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes de promoció dels productes agroalimentaris ecològics
	Tram. 314-19136/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a la promoció del consum social d’aliments ecològics
	Tram. 314-19137/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a augmentar la sensibilització vers la producció agrària ecològica en l’àmbit educatiu
	Tram. 314-19138/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a caracteritzar el consum d’aliments ecològics
	Tram. 314-19139/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a incrementar la producció i la facturació dels operadors agraris ecològics
	Tram. 314-19140/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a resoldre els punts crítics de la producció ecològica
	Tram. 314-19141/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a fomentar la distribució i la comercialització dels aliments ecològics
	Tram. 314-19142/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per al desenvolupament del sector agroalimentari ecològic en l’àmbit local
	Tram. 314-19143/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a millorar l’estructuració del sector agroalimentari ecològic
	Tram. 314-19144/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir la certificació del producte ecològic
	Tram. 314-19145/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir el seguiment i el control de la qualitat del producte ecològic
	Tram. 314-19146/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a actualitzar el sistema de control i certificació del producte ecològic
	Tram. 314-19147/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir que els conreus modificats genèticament i els productes fitosanitaris no contaminin els conreus d’agricultura ecològica
	Tram. 314-19148/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a potenciar la recerca en matèria de produccions ecològiques
	Tram. 314-19149/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a estructurar un sistema d’assessorament en matèria ecològica
	Tram. 314-19150/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a la formació dels agents del sector de la producció agroalimentària ecològica
	Tram. 314-19151/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a reformar el marc legal de la producció agroalimentària ecològica
	Tram. 314-19152/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a reforçar l’estructura administrativa en matèria de producció agroalimentària
	Tram. 314-19153/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a la creació d’un sistema de recollida i tractament de dades estadístiques sobre la producció agrària ecològica
	Tram. 314-19154/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a incloure els productes ecològics en les polítiques ambientals
	Tram. 314-19155/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la no-adscripció de la Torre d’en Mornau als òrgans gestors del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
	Tram. 314-19156/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’Institut Català del Sòl per a posar a la venda la Torre d’en Mornau
	Tram. 314-19157/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de la Torre de Claramunt (Anoia) que cursen batxillerat a l’Institut de Capellades
	Tram. 314-19158/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del nombre d’alumnes de la Torre de Claramunt (Anoia) que faran batxillerat a l’Institut de Capellades el curs 2013-2014
	Tram. 314-19159/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes de la Torre de Claramunt (Anoia) que cursen educació secundària obligatòria a l’Institut de Capellades
	Tram. 314-19160/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del nombre d’alumnes de la Torre de Claramunt (Anoia) que faran educació secundària obligatòria a l’Institut de Capellades el curs 2013-2014
	Tram. 314-19161/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del servei de transport escolar per als alumnes d’educació secundària obligatòria de la Torre de Claramunt (Anoia)
	Tram. 314-19162/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferiment de les places vacants del servei de transport escolar dels alumnes d’educació secundària obligatòria de la Torre de Claramunt (Anoia) als alumnes de batxillerat
	Tram. 314-19163/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament del president de la Generalitat de Llívia a Campllong en helicòpter el 12 d’abril de 2012
	Tram. 314-19164/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la indicació als responsables del Cos d’Agents Rurals que els agents anessin a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
	Tram. 314-19165/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els responsables del Cos d’Agents Rurals van ordenar a agents que anessin a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés mentre estava activat el Pla Alfa
	Tram. 314-19166/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obligacions dels agents rurals mentre està activat el Pla Alfa
	Tram. 314-19167/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en combustible i peatges produïda pel fet que els agents rurals vagin a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
	Tram. 314-19168/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores de servei que els agents rurals dedicaran a anar a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
	Tram. 314-19169/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vehicle amb el qual els agents rurals van a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
	Tram. 314-19170/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eficiència d’enviar els agents rurals a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
	Tram. 314-19171/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa derivada d’enviar els agents rurals a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
	Tram. 314-19172/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores de servei que els agents rurals han destinat a anar a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés
	Tram. 314-19173/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents rurals que van anar a emprovar-se l’uniforme a El Corte Inglés mentre estava activat el Pla Alfa
	Tram. 314-19174/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés d’adjudicació a El Corte Inglés del contracte per a proveir d’uniforme els agents rurals
	Tram. 314-19175/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels ajuts del 2010 a les agrupacions de productors d’oví i cabrum
	Tram. 314-19176/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Ciutat Residencial de Tarragona
	Tram. 314-19177/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la privatització de l’Hospital de Sant Llorenç, de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-19178/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
	Tram. 314-19179/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’aplicació del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
	Tram. 314-19180/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos específics destinats al Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
	Tram. 314-19181/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’operacions d’hèrnies i colonoscòpies derivades de l’Hospital de Bellvitge a altres centres
	Tram. 314-19182/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’afectats per hepatitis C del 2003 al 2011
	Tram. 314-19183/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en tractament per hepatitis C del 2003 al 2010
	Tram. 314-19184/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de les queixes dels pacients d’hepatitis C amb relació a l’autorització de nous medicaments
	Tram. 314-19185/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla del Banc de Sang i Teixits
	Tram. 314-19186/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del Banc de Sang i Teixits
	Tram. 314-19187/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió del Banc de Sang i Teixits amb el Centre de Trasplantament de Teixits de l’Hospital Clínic
	Tram. 314-19188/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les donacions de sang
	Tram. 314-19189/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de transfusions de concentrats d’hematies, sang total, plasma, plaquetes i leucòcits del 2003 al 2011
	Tram. 314-19190/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de transfusions de concentrats d’hematies, sang total, plasma, plaquetes i leucòcits el primer trimestre del 2012
	Tram. 314-19191/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de transfusions de concentrats d’hematies, sang total, plasma, plaquetes i leucòcits
	Tram. 314-19192/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plantilles de les empreses i els consorcis de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública i el Siscat
	Tram. 314-19193/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat privada dels hospitals de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública
	Tram. 314-19194/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les jubilacions dels professionals de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-19195/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el còmput anual mitjà dels salaris a l’Institut Català de la Salut i al sector concertat de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
	Tram. 314-19196/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre, la categoria i el salari dels professionals sanitaris a temps parcial
	Tram. 314-19197/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost anual i les plantilles dels centres Cerca
	Tram. 314-19198/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat privada a l’Hospital d’Olot (Garrotxa)
	Tram. 314-19199/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fusió d’ens de gestió dins de la xarxa de responsabilitat pública de cada regió sanitària
	Tram. 314-19200/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de la retallada de la part variable del salari dels professionals de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-19201/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prevenció del conflicte d’interessos i la iniquitat de tracte entre els pacients d’assegurança pública i els d’assegurança privada dels centres del Siscat
	Tram. 314-19202/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a cirurgia cardíaca a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-19203/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa d’unes informacions relatives al temps d’espera per a cirurgia cardíaca a l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès
	Tram. 314-19204/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la destitució del gerent de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona
	Tram. 314-19205/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a apartar del seu càrrec el director de Recerca Clínica de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona
	Tram. 314-19206/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del patronat de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona, per a destituir el gerent i apartar del càrrec el director de Recerca Clínica
	Tram. 314-19207/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Comitè Científic Intern de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona, de la destitució del gerent i del director de Recerca Clínica
	Tram. 314-19208/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la disminució de l’activitat d’hemodinàmica i de cateterisme cardíac a l’Hospital Germans Trias i Pujol, l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 314-19209/09
	Formulació
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