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S U M A R I

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre el projecte «Trabajos de sísmica 3D en Casa·
blanca» i l’impacte ambiental que pot produir al litoral de 
Tarragona
Tram. 311-00026/10
Anunci p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la valoració amb relació al projecte «Trabajos de 
sísmica 3D en Casablanca»
Tram. 311-00027/10
Anunci p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre l’elaboració d’un pla estratègic per a valorar 
l’impacte global produït pels camps d’hidrocarburs de Ca·
sablanca, Lubina i Montanazo
Tram. 311-00028/10
Anunci p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les actuacions per a protegir els espais Natura 
2000 i ZEP
Tram. 311-00029/10
Anunci p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el diàleg amb els agents socials i econòmics i amb 
els ajuntaments per a consensuar el projecte «Trabajos de 
sísmica 3D en Casablanca»
Tram. 311-00030/10
Anunci p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les actuacions fetes a les instal·lacions de Repsol 
a la costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció inte·
gral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00031/10
Anunci p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les inversions fetes, el 2011 i el 2012, a les instal·
lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla 
de protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00032/10
Anunci p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les inversions previstes per al 2013 a les instal·
lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla 
de protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00033/10
Anunci p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les millores fetes a la plataforma petroliera Casa·
blanca de Repsol, a la costa del delta de l’Ebre
Tram. 311-00034/10
Anunci p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les millores fetes a les instal·lacions de Repsol a la 
costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció integral 
del litoral a Tarragona
Tram. 311-00035/10
Anunci p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la implantació de sistemes de prevenció i detecció 
d’abocaments i vessaments d’hidrocarburs al medi marí a 
les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb re·
lació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00036/10
Anunci p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre els plans d’intervenció immediata en cas de 
contingències a les instal·lacions de Repsol a la costa de 
Tarragona amb relació al Pla de protecció integral del litoral 
a Tarragona
Tram. 311-00037/10
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les actuacions per a millorar la coordinació de les 
diferents administracions davant possibles episodis de con·
taminació marina accidental per vessaments d’hidrocarburs 
a les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb 
relació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00038/10
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la decisió de l’Agència de Residus de Catalunya de 
rescindir el contracte de gestió de servei públic d’incineració 
de residus especials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00039/10
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre l’import de la indemnització de l’Agència de Resi·
dus de Catalunya a l’empresa Gestió de Residus Especials 
de Catalunya
Tram. 311-00040/10
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les condicions d’explotació provisional de la planta 
incineradora de Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00041/10
Anunci p. 14
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la venda d’accions d’Ecoparc de Residus In·
dustrials, SA
Tram. 311-00042/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la valoració de les accions d’Ecoparc de Residus 
Industrials, SA
Tram. 311-00043/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el manteniment de la comissió de seguiment de les 
condicions ambientals i d’impacte sobre la salut a l’entorn 
de la planta incineradora de Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00044/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el criteri per a calcular la indemnització d’Ecoparc 
de Residus Industrials a l’Ajuntament de Constantí (Tarra·
gonès)
Tram. 311-00045/10
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la continuïtat dels estudis que es fan d’acord amb 
el conveni amb la càtedra de toxicologia de la Universitat 
Rovira i Virgili
Tram. 311-00046/10
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre els terrenys adjunts a la incineradora de Constantí 
(Tarragonès)
Tram. 311-00047/10
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre el projecte de línia elèctrica d’alta tensió entre 
Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00048/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre l’impacte en el medi ambient de la línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00049/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la necessitat de construir la línia elèctrica d’alta 
tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00050/10
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la manca d’informació als municipis i consells co·
marcals afectats pel projecte de construcció de la línia elèc·
trica d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00051/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la manera com la construcció de la línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès pot afectar l’asso·
liment dels objectius de la Carta del paisatge del Priorat i la 
Declaració del Priorat
Tram. 311-00052/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre les compensacions per al territori afectat per 
la construcció de la línia elèctrica d’alta tensió entre Aragó 
i el Tarragonès
Tram. 311-00053/10
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les alternatives a la construcció de la línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00054/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre les actuacions en matèria d’instal·lacions energèti·
ques durant el procés de transició nacional
Tram. 311-00055/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la consulta en línia de l’estat dels pagaments 
pendents
Tram. 311-00056/10
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre la designació d’un interlocutor amb els creditors 
que supleixi la consulta en línia de l’estat dels pagaments 
pendents
Tram. 311-00057/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre la previsió per a restablir la consulta en línia de 
l’estat dels pagaments pendents
Tram. 311-00058/10
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 311-00079/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre d’habitatges incorporats al parc públic 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00080/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre el nombre d’habitatges buits del parc públic de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 311-00081/10
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya que han passat a règim de llo·
guer el 2011 i el 2012
Tram. 311-00082/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que estan en procés 
d’adjudicació
Tram. 311-00083/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre de renúncies a l’adjudicació d’un habi·
tatge de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00084/10
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre de renúncies a l’adjudicació d’un habi·
tatge de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per motius econòmics el 2011 i el 2012
Tram. 311-00085/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre de contractes resolts i desnonaments 
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del parc públic d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00086/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre de contractes de compravenda d’habi·
tatges del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalu·
nya resolts el 2011 i el 2012
Tram. 311-00087/10
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co·
missió sobre el nombre de desnonaments d’habitatges en 
règim de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00088/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agèn·
cia de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment el 2011 
i el 2012
Tram. 311-00089/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis·
sió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya cedits a entitats socials i assis·
tencials el 2011 i el 2012
Tram. 311-00090/10
Anunci p. 24

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació del conveni col·lectiu dels grans magatzems
Tram. 314-00738/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda de la finca de la Torre d’en Mornau
Tram. 314-00739/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives a la prohibició de pas de vehicles pesants i ma·
quinària agrícola per la variant sud de Lleida
Tram. 314-00740/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades a l’àrea bàsica policial 
Mataró el desembre 2012 i la primera setmana de gener de 
2013, i sobre les mesures de vigilància especial conjunta 
dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local per a fer·hi front
Tram. 314-00741/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de receptes d’ansiolítics, antidepressius, hipnòtics i 
antipsicòtics dispensades del 2003 ençà
Tram. 314-00742/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a receptes d’ansiolítics, antidepressius, hip·
nòtics i antipsicòtics dispensades del 2003 ençà
Tram. 314-00743/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat i el nombre de visites a la xarxa d’atenció primària 
de salut mental i addiccions
Tram. 314-00744/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a programes de salut mental del 2003 
ençà
Tram. 314-00745/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat als programes relatius al joc patològic i 
als trastorns alimentaris del 2005 ençà, i sobre la planifica·
ció, l’estructura i l’execució d’aquests programes
Tram. 314-00746/10
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos diagnosticats com a trastorns alimen·
taris del 2003 ençà
Tram. 314-00747/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa de prevenció de l’embaràs no desit·
jat del 2003 ençà
Tram. 314-00748/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa relatiu al part natural
Tram. 314-00749/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa relatiu a la reproducció assistida del 
2000 ençà
Tram. 314-00750/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit les me·
sures per a disminuir les desigualtats en l’àmbit de la salut 
derivades de les desigualtats socials
Tram. 314-00751/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els sectors sanitaris amb programes compensadors de les 
desigualtats en l’àmbit de la salut derivades de les desigual·
tats socials
Tram. 314-00752/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de la implantació i la supressió de l’euro per recepta i 
dels copagaments de l’Estat
Tram. 314-00753/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de salut per classe social
Tram. 314-00754/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvis previstos en el Sistema d’Emergències Mèdiques
Tram. 314-00755/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis als serveis del 061·112 i de Sanitat Respon
Tram. 314-00756/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost dels canvis als serveis del 061·012 i de Sanitat 
Respon
Tram. 314-00757/10
Formulació p. 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les subvencions del 2012 a les entitats especi·
alitzades en VIH i sida
Tram. 314-00758/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions a les entitats del Programa VIH/
sida del 2003 ençà
Tram. 314-00759/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
perfil social de les persones que deixen de tenir accés a la 
targeta sanitària
Tram. 314-00760/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els catalans que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00761/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudiants que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00762/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat del tractament i el seguiment mèdic de les perso·
nes que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00763/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
copagament del transport sanitari i les prestacions ortopro·
tètiques
Tram. 314-00764/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de la igualtat en l’accés als medicaments des de 
la implantació del copagament de l’Estat i l’euro per recepta
Tram. 314-00765/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recaptació del copagament de l’Estat i l’euro per recepta 
des que es van implantar
Tram. 314-00766/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alertes de discontinuïtat dels tractaments des de la implan·
tació del copagament de l’Estat i l’euro per recepta
Tram. 314-00767/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació definitiva de l’àrea bàsica de salut de l’Escala 
(Alt Empordà)
Tram. 314-00768/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració del copagament de les prestacions ortoprotè·
tiques
Tram. 314-00769/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat quirúrgica als hospitals de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública del 2003 ençà
Tram. 314-00770/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del cribratge poblacional del càncer de còlon el 
2013 i el 2014
Tram. 314-00771/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions d’obertura dels hospitals de Puigcerdà (Cerda·
nya) i d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-00772/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
valoracions del Departament de Salut i de l’Ajuntament de 
Girona amb relació al nou hospital de Girona al Nou Cam·
pus Trueta
Tram. 314-00773/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
propòsits de desplegament de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya
Tram. 314-00774/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions i les confirmacions per a obtenir fons europeus 
destinats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona del 
2005 ençà
Tram. 314-00775/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències econòmiques pel que fa a nombre de recep·
tes i a grups terapèutics des del cobrament de l’euro per re·
cepta i el copagament de l’Estat
Tram. 314-00776/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions polítiques i legals amb relació a la supressió de l’eu·
ro per recepta pel Tribunal Constitucional
Tram. 314-00777/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació i la supressió de l’euro per recepta i els nous co·
pagaments de l’Estat
Tram. 314-00778/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bases i els objectius del desplegament de la Llei 35/2010, de 
l’occità, aranès a l’Aran
Tram. 314-00779/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos que es destinaran al desplegament de la Llei 
35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran
Tram. 314-00780/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
iniciatives per a fer viable l’occità a l’Administració pública
Tram. 314-00781/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls de l’ús social de l’aranès
Tram. 314-00782/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estandardització de l’occità
Tram. 314-00783/10
Formulació p. 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’una autoritat lingüística de l’occità
Tram. 314-00784/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Congrés Permanent de la Llengua Occitana
Tram. 314-00785/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat de diverses autoritats lingüístiques a Oc·
citània
Tram. 314-00786/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encaix de l’acadèmia de l’occità d’Aran amb els estaments 
lingüístics de referència d’Occitània
Tram. 314-00787/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment de relacions amb les autoritats regionals oc·
citanes amb relació al Congrés Permanent de la Llengua 
Occitana
Tram. 314-00788/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
convocatòries de subvencions del 2012 del Servei d’Ocupa·
ció de Catalunya
Tram. 314-00789/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les adjudicacions de subvencions del Servei d’Ocupació de 
Catalunya el 2012
Tram. 314-00790/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les convocatòries de subvencions del 2012 del Departament 
d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-00791/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
adjudicacions de subvencions del Departament d’Empresa 
i Ocupació el 2012
Tram. 314-00792/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
simplificació administrativa i l’impacte que tindrà en la crea·
ció de llocs de treball
Tram. 314-00793/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes per a desenvolupar l’FP.Cat
Tram. 314-00794/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a atendre els desocupats
Tram. 314-00795/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels recursos del Fons social europeu per a políti·
ques actives d’ocupació
Tram. 314-00796/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a facilitar l’accés del tercer sector social a la 
contractació pública
Tram. 314-00797/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els processos de contractació pública de serveis socials i 
d’atenció a les persones per les administracions locals
Tram. 314-00798/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses o entitats amb què ha subscrit contractes de ser·
veis socials i d’atenció a les persones el 2012
Tram. 314-00799/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum dels medicaments exclosos del finançament públic
Tram. 314-00800/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis de pagament a les oficines de farmàcia
Tram. 314-00801/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels deutes al sector concertat pel Departament 
de Salut
Tram. 314-00802/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat destinada a despesa desplaçada el 2012
Tram. 314-00803/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat destinada a despesa desplaçada el 2010 i el 2011
Tram. 314-00804/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les concessions o els drets de superfície del 2011 i del 2012
Tram. 314-00805/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sinistralitat de la carretera C·58 a Vacarisses (Vallès Occi·
dental)
Tram. 314-00806/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions amb relació als incendis de l’Alt Empordà de 
l’estiu del 2012
Tram. 314-00807/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa del centre penitenciari del Catllar (Tarra·
gonès)
Tram. 314-00808/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’obertura del centre penitenciari del Catllar (Tarra·
gonès)
Tram. 314-00809/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús del centre penitenciari de Tarragona quan s’obri el del 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-00810/10
Formulació p. 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els tràmits del Departament de Justícia per a determinar els 
usos futurs del centre penitenciari de Tarragona
Tram. 314-00811/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris en primeres residències
Tram. 314-00812/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris en segones residències
Tram. 314-00813/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris de telèfons mòbils
Tram. 314-00814/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de delictes econòmics
Tram. 314-00815/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris de gasoil
Tram. 314-00816/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’assalts a habitatges
Tram. 314-00817/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris amb força
Tram. 314-00818/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Taula Estratègica per a l’Aeroport d’Igualada·
Òdena
Tram. 314-00819/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució del pressupost del Departament de Benestar So·
cial i Família del 2012
Tram. 314-00820/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del nou centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de 
Mataró (Maresme), i sobre la rehabilitació de l’edifici actual
Tram. 314-00821/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la sisena hora a les escoles
Tram. 314-00822/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de places escolars prevista per al curs 2013·2014
Tram. 314-00823/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
partida pressupostària per a beques de menjador escolar 
prevista per al curs 2013·2014
Tram. 314-00824/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents de trànsit greus a la carretera C·58 en·
tre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00825/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de ferits greus i lleus en accidents de trànsit a la car·
retera C·58 entre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00826/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts en accidents de trànsit a la carretera C·58 
entre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00827/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desdoblament de la carretera C·58 entre Viladecavalls i 
Vacarisses
Tram. 314-00828/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir l’accidentalitat de la carretera C·58 en·
tre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00829/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de l’ocupació del personal de la funció pública
Tram. 314-00830/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seguretat del Centre Penitenciari de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-00831/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intensitat de trànsit de la carretera C·154 entre Gironella i 
Prats de Lluçanès
Tram. 314-00832/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-00833/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del lloguer d’immobles el 2012
Tram. 314-00834/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini mitjà de pagament als seus proveïdors el 2012
Tram. 314-00835/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del tercer centre d’atenció primària de Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-00836/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions d’efectes secundaris dels anticonceptius
Tram. 314-00837/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de receptes d’anticonceptius retirats per risc de 
trombosi el 2012
Tram. 314-00838/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a retirar anticonceptius orals
Tram. 314-00839/10
Formulació p. 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos de transport sanitari de reforç del Pla integral d’ur·
gències de Catalunya
Tram. 314-00840/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en el transport sanitari de reforç del Pla integral d’ur·
gències de Catalunya
Tram. 314-00841/10
Formulació p. 58

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’estalvi econòmic assolit amb la nova oferta 
multicanal de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 325-00010/10
Formulació p. 58
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte «Trabajos de sís·
mica 3D en Casablanca» i l’impacte ambien·
tal que pot produir al litoral de Tarragona
Tram. 311-00026/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1135 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del govern sobre l’estudi 
d’impacte ambiental del projecte anomenat «Traba-
jos de sísmica 3D en Casablanca», que té per objec-
tiu analitzar les possibilitats de noves prospeccions i 
l’apertura de nous pous aproximadament a 27 km al 
sud sud-est del port de Tarragona y a uns 17 km a l’est 
del Delta de l’Ebre (província de Tarragona).

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració amb relació al 
projecte «Trabajos de sísmica 3D en Casa·
blanca»
Tram. 311-00027/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1136 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com valora el Govern que en la justificació legal de 
l’Estudi d’Impacte Ambiental presentat del projecte 
anomenat «Trabajos de sísmica 3D en Casablanca», 
es mencioni l’aplicació de Directives com la 98/93/CE 
del Parlament Europeu i del Consell de 14 de desem-
bre de 1998, sobre la necessitat de mantenir reserves 
nacionals de petroli que han estat derogades per la Di-
rectiva 2006/67/CE?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’un pla estra·
tègic per a valorar l’impacte global produït 
pels camps d’hidrocarburs de Casablanca, 
Lubina i Montanazo
Tram. 311-00028/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1137 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Ha valorat el Govern la pressió ambiental produï-
da pels camps d’hidrocarburs de Casablanca, Lubina 
i Montanazo, ja en funcionament així com les instal-
lacions properes del projecte Castor, i la necessitat 
d’elaborar un Pla Estratègic que valori els impactes si-
nèrgics globals?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a protegir 
els espais Natura 2000 i ZEP
Tram. 311-00029/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1138 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Atesa la duresa de la tècnica emprada en el projecte 
anomenat «Trabajos de sísmica 3D en Casablanca» en 
els estudis sísmics d’energia de canons d’aire que pro-
dueixen contaminació acústica d’alta intensitat i que 
es realitzen dins del corredor de migració dels cetacis 
i molt pròxim als espais protegits la qual cosa pot po-
sar en perill les espècies protegides als espais Natura 
2000 i ZEP, quines accions ha pres el Govern?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el diàleg amb els agents so·
cials i econòmics i amb els ajuntaments per 
a consensuar el projecte «Trabajos de sísmi·
ca 3D en Casablanca»
Tram. 311-00030/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1139 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Davant del projecte anomenat «Trabajos de sísmica 
3D en Casablanca» Tindrà en compte el Govern l’opi-
nió dels agents socials i econòmics del territori i dels 
ajuntaments de la zona sobre la possible nova amplia-
ció de nous jaciments que augmenta el risc de degra-
dació ambiental i del manteniment de l’activitat pes-
quera, aqüícola i arrossera de la zona?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions fetes a les 
instal·lacions de Repsol a la costa de Tarra·
gona amb relació al Pla de protecció integral 
del litoral a Tarragona
Tram. 311-00031/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1140 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
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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:

– El 17 de gener de 2011 es van constituir les Comissi-
ons de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Inte-
gral del litoral a Tarragona per fer el seguiment i vet-
llar pel compliment dels compromisos de l’empresa 
Repsol en les seves instal·lacions tant al mar com al li-
toral, sobretot pel què fa a la prevenció, inspecció i re-
novació de les instal·lacions, quin és el nivell d’acom-
pliment dels acords previstos?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions fetes, el 2011 
i el 2012, a les instal·lacions de Repsol a la 
costa de Tarragona amb relació al Pla de 
protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00032/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1141 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El 17 de gener de 2011 es van constituir les Comissi-
ons de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Inte-
gral del litoral a Tarragona per fer el seguiment i vet-
llar pel compliment dels compromisos de l’empresa 
Repsol en les seves instal·lacions tant al mar com al li-
toral, sobretot pel què fa a la prevenció, inspecció i re-
novació de les instal·lacions, Dels 130 milions d’euros 
pressupostats pel període 2011-2014, quines inversions 
s’han executat durant el 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les inversions previstes 
per al 2013 a les instal·lacions de Repsol a 
la costa de Tarragona amb relació al Pla de 
protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00033/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1142 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El 17 de gener de 2011 es van constituir les Comissi-
ons de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Inte-
gral del litoral a Tarragona per fer el seguiment i vet-
llar pel compliment dels compromisos de l’empresa 
Repsol en les seves instal·lacions tant al mar com al 
litoral, sobretot pel què fa a la prevenció, inspecció i 
renovació de les instal·lacions, quines inversions hi ha 
previst d’executar durant el 2013?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les millores fetes a la plata·
forma petroliera Casablanca de Repsol, a la 
costa del delta de l’Ebre
Tram. 311-00034/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1143 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El 17 de gener de 2011 es van constituir les Comissi-
ons de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Inte-
gral del litoral a Tarragona per fer el seguiment i vet-
llar pel compliment dels compromisos de l’empresa 
Repsol en les seves instal·lacions tant al mar com al 
litoral, sobretot pel què fa a la prevenció, inspecció i 
renovació de les instal·lacions, quines millores s’han 
realitzat al Complex de la Plataforma Casablanca?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les millores fetes a les instal·
lacions de Repsol a la costa de Tarragona 
amb relació al Pla de protecció integral del 
litoral a Tarragona
Tram. 311-00035/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1144 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El 17 de gener de 2011 es van constituir les Comissi-
ons de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Inte-
gral del litoral a Tarragona per fer el seguiment i vet-
llar pel compliment dels compromisos de l’empresa 
Repsol en les seves instal·lacions tant al mar com al 
litoral, sobretot pel què fa a la prevenció, inspecció i 
renovació de les instal·lacions, quines millores s’han 
realitzat a les instal·lacions del litoral, pantalans, tubs 
de transport etc?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la implantació de sistemes 
de prevenció i detecció d’abocaments i ves·
saments d’hidrocarburs al medi marí a les 
instal·lacions de Repsol a la costa de Tarra·
gona amb relació al Pla de protecció integral 
del litoral a Tarragona
Tram. 311-00036/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1145 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El 17 de gener de 2011 es van constituir les Comissi-
ons de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Inte-
gral del litoral a Tarragona per fer el seguiment i vet-
llar pel compliment dels compromisos de l’empresa 
Repsol en les seves instal·lacions tant al mar com al li-
toral, sobretot pel què fa a la prevenció, inspecció i re-
novació de les instal·lacions, quins sistemes de preven-
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ció i detecció immediata d’abocaments i vessaments 
d’hidrocarburs al medi marí s’han implantat i on?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els plans d’intervenció im·
mediata en cas de contingències a les instal·

lacions de Repsol a la costa de Tarragona 
amb relació al Pla de protecció integral del 
litoral a Tarragona
Tram. 311-00037/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1146 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El 17 de gener de 2011 es van constituir les Comissi-
ons de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Inte-
gral del litoral a Tarragona per fer el seguiment i vet-
llar pel compliment dels compromisos de l’empresa 
Repsol en les seves instal·lacions tant al mar com al 
litoral, sobretot pel què fa a la prevenció, inspecció i 
renovació de les instal·lacions, quines millores i amb 
quina dotació de recursos s’han implantat per als plans 
d’intervenció immediata en cas de contingències?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a millorar 
la coordinació de les diferents administra·
cions davant possibles episodis de conta·
minació marina accidental per vessaments 
d’hidrocarburs a les instal·lacions de Repsol 
a la costa de Tarragona amb relació al Pla de 
protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00038/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1147 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– El 17 de gener de 2011 es van constituir les Comissi-
ons de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Inte-
gral del litoral a Tarragona per fer el seguiment i vet-
llar pel compliment dels compromisos de l’empresa 
Repsol en les seves instal·lacions tant al mar com al 
litoral, sobretot pel què fa a la prevenció, inspecció i 
renovació de les instal·lacions, quines actuacions s’han 
realitzat per millorar la coordinació de les diferents 
Administracions, bàsicament de l’estat i de la CCAA 
del País Valencia davant de possibles episodis de con-
taminació marina accidental per vessaments d’hidro-
carburs?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la decisió de l’Agència de 
Residus de Catalunya de rescindir el con·
tracte de gestió de servei públic d’incinera·
ció de residus especials de Constantí (Tar·
ragonès)
Tram. 311-00039/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1148 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per quin motiu l’Agència de Residus de Catalunya va 
acordar rescindir anticipadament el contracte de ges-
tió de servei públic d’incineració de residus especials 
de Constantí, no havent-hi cap obligació legal, sinó 
sols una opció?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import de la indemnització 
de l’Agència de Residus de Catalunya a l’em·
presa Gestió de Residus Especials de Cata·
lunya
Tram. 311-00040/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1149 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 

del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el import de la indemnització satisfeta per 
l’Agència de Residus de Catalunya a l’empresa Gre-
cat –Gestió de Residus Especials de Catalunya– per la 
resolució anticipada del contracte de gestió de servei 
públic d’incineració de residus especials de Constantí, 
arran de la supressió de l’esmentat servei públic, apro-
vada pel Parlament de la Generalitat?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les condicions d’explota·
ció provisional de la planta incineradora de 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00041/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1150 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins són els principals paràmetres, de retribució 
i condicions d’explotació provisional de la planta in-
cineradora de Constantí segons el contracte establert 
entre l’Agència Residus Catalunya i l’empresa Grecat - 
Gestió de Residus Especials de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la venda d’accions d’Eco·
parc de Residus Industrials, SA
Tram. 311-00042/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1151 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el motiu pel que l’Agència Residus de Ca-
talunya ha decidit vendre la totalitat de les accions de 
l’Ecoparc de Residus Industrials SA?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració de les accions 
d’Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 311-00043/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1152 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins criteris s’han tingut en compte per determinar 
la valoració de les accions de l’Ecoparc de Residus In-
dustrials SA?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment de la comis·
sió de seguiment de les condicions ambien·
tals i d’impacte sobre la salut a l’entorn de 
la planta incineradora de Constantí (Tarra·
gonès)
Tram. 311-00044/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1153 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures pensa adoptar el Govern i l’Agència 
Residus de Catalunya per garantir que es mantindran 
la comissió de seguiment i les demés mesures de se-
guiment i control de les condicions ambientals i d’im-
pactes sobre la salut en els municipis de Constantí i 
demés del seu entorn associades al funcionament de la 
incineradora de residus especials de Constantí, cas de 
que es faci efectiva la privatització d’aquesta planta?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el criteri per a calcular la in·
demnització d’Ecoparc de Residus Industri·
als a l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00045/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1154 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Sota quin criteri s’ha calculat i fixat en el Plec de 
clàusules la quantitat màxima de 64.122 euros què 
haurà de rebre l’Ajuntament de Constantí per part de 
la part compradora de l’Ecoparc de Residus Indus-
trials SA per un període de 5 anys?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat dels estudis 
que es fan d’acord amb el conveni amb la 
càtedra de toxicologia de la Universitat Ro·
vira i Virgili
Tram. 311-00046/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1155 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com garantirà l’Agència Catalana de Residus la con-
tinuïtat dels estudis de toxicologia sobre les persones i 
el medi que es fan mitjançant conveni amb la càtedra 
de toxicologia de la URV de Tarragona?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els terrenys adjunts a la inci·
neradora de Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00047/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1156 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Inclou la venda de les accions d’Ecoparc de Residus 
Industrials SA també els terrenys de propietat pública 
adjunts a la incineradora, en els quals s’havien de fer 
instal·lacions complementàries de caràcter energètic? 
En cas de que no estiguin inclosos continuaran essent 
la titularitat d’aquest patrimoni de l’Agència Catalana 
de Residus?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte de línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00048/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1157 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern del projecte de 
Red Eléctrica de España (REE) de construir una línia 
d’alta tensió a 400 kV entre Escatrón (Aragó) i els Au-
bals (Terres de l’Ebre) - la Selva - la Secuita (el Tarra-
gonès) passant per les comarques de la Terra Alta, Ri-
bera d’Ebre, Priorat, Baix Camp i Tarragonès?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte en el medi ambient 
de la línia elèctrica d’alta tensió entre Aragó 
i el Tarragonès
Tram. 311-00049/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1158 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines afectacions per al medi ambient, l’agricultu-
ra, el paisatge planteja el projecte de Red Eléctrica de 
España (REE) de construcció de línia aèria d’alta ten-
sió entre Escatrón (Aragó) i la Secuita (el Tarragonès)?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat de construir la 
línia elèctrica d’alta tensió entre Aragó i el 
Tarragonès
Tram. 311-00050/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1159 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com justifica el Govern la necessitat de construcció 
d’una nova línia d’alta tensió entre Escatrón i la Secui-
ta i les dues subestacions elèctriques de transport El 
Aubals i la Secuita, quan actualment ja existeixen les 
instal·lacions de transport d’energia elèctrica suficients 
al territori lligades a l’evacuació tant de la Central Nu-
clear d’Ascó com la de Vandellòs?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manca d’informació als 
municipis i consells comarcals afectats pel 
projecte de construcció de la línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00051/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1160 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per què el Govern no va informar als municipis i 
Consells Comarcals afectats del projecte de construc-
ció de la línia d’alta tensió Escatrón - la Secuita, essent 
que 163 km són aeris i que la major part uns 100 km 
transcorren per territori català?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manera com la cons·
trucció de la línia elèctrica d’alta tensió en·
tre Aragó i el Tarragonès pot afectar l’assoli·
ment dels objectius de la Carta del paisatge 
del Priorat i la Declaració del Priorat
Tram. 311-00052/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1161 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 

del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– De quina manera, considera el Govern, que el pro-
jecte de Red Eléctrica de España (REE) de construir 
una línia d’alta tensió entre Escatrón (Aragó) i la Se-
cuita (el Tarragonès) afectarà l’assoliment dels objec-
tius plantejats per la Carta del Paisatge del Priorat i la 
Declaració del Priorat, patrimoni agrari de la Mediter-
rània votada pel Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les compensacions per al 
territori afectat per la construcció de la línia 
elèctrica d’alta tensió entre Aragó i el Tarra·
gonès
Tram. 311-00053/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1162 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Atès que en el projecte es llegeix que el principal ob-
jecte del projecte de la línia Escatrón  -  la Secuita és el re-
forç estructural en la xarxa d’energia elèctrica a 400 kV  
i millorar la connectivitat entre Catalunya i la resta de 
l’estat, quines compensacions hi haurà pel territori, 
que un cop més pateix una infraestructura, que ocupa 
sòl agrícola, té impacte ambiental i no genera llocs de 
treball?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les alternatives a la cons·
trucció de la línia elèctrica d’alta tensió entre 
Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00054/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1163 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Atès que en el projecte es llegeix què el principal 
objecte del projecte de la línia Escatrón - la Secuita 
és el reforç estructural en la xarxa d’energia elèctrica 
a 400 kV i millorar la connectivitat entre Catalunya i 
l’Aragó, té el Govern estudis amb altres alternatives 
possibles, atès que es tracta d’una línia de reforç i no 
d’una línia bàsica?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions en matèria 
d’instal·lacions energètiques durant el pro·
cés de transició nacional
Tram. 311-00055/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1164 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Considera el Govern que les instal·lacions, equipa-
ments, de generació, transformació i transport d’ener-
gia són també estructures d’estat i si ho considera qui-
nes són les actuacions que té previst realitzar durant 
l’anomenat procés de transició nacional?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consulta en línia de l’estat 
dels pagaments pendents
Tram. 311-00056/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1166 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 04.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per mitjà de la pàgina web del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement les persones i entitats creditores 
de la Generalitat de Catalunya podien consultar onli-
ne l’estat i previsió de pagaments pendents dels dife-
rents departaments i entitats autònomes administrati-
ves, com si corresponen a l’Institut Català de la Salut 
(ICS), al Servei Català de la Salut (SCS), a l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), o a al-
tres entitats. Actualment aquesta eina de consulta no 
està disponible fet que dificulta la planificació de tre-
soreria de les ja malmeses finances de les entitats so-
cials. Per quins motius aquesta consulta no es pot fer 
actualment per Internet?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la designació d’un interlocu·
tor amb els creditors que supleixi la consulta 
en línia de l’estat dels pagaments pendents
Tram. 311-00057/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1167 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 04.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per mitjà de la pàgina web del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement les persones i entitats creditores 
de la Generalitat de Catalunya podien consultar on-
line l’estat i previsió de pagaments pendents dels di-
ferents departaments i entitats autònomes adminis-
tratives, com si corresponen a l’Institut Català de la 
Salut (ICS), al Servei Català de la Salut (SCS), a l’Ins-
titut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), o 
a altres entitats. Actualment aquesta eina de consulta 
no està disponible fet que dificulta la planificació de 
tresoreria de les ja malmeses finances de les entitats 
socials. Ha designat la Generalitat de Catalunya una 
persona d’interlocució per tal que supleixi la funció 
d’aquesta plataforma de tramitació en tant es restablei-
xi el servei?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió per a restablir la 
consulta en línia de l’estat dels pagaments 
pendents
Tram. 311-00058/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1168 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 04.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per mitjà de la pàgina web del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement les persones i entitats creditores 
de la Generalitat de Catalunya podien consultar onli-
ne l’estat i previsió de pagaments pendents dels dife-
rents departaments i entitats autònomes administrati-
ves, com si corresponen a l’Institut Català de la Salut 
(ICS), al Servei Català de la Salut (SCS), a l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), o a al-
tres entitats. Actualment aquesta eina de consulta no 
està disponible fet que dificulta la planificació de tre-
soreria de les ja malmeses finances de les entitats so-
cials. Quina és la previsió per restablir aquest servei 
de consulta online?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
Tram. 311-00079/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1628 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quin és el nombre total d’habitatges que integrava el 
parc públic d’habitatges titularitat de la Generalitat -  
Agència de l’Habitatge a primer de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges in·
corporats al parc públic de l’Agència de l’Ha·
bitatge de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00080/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1629 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quants nous habitatges s’han incorporat al parc pú-
blic d’habitatges titularitat de la Generalitat - Agència 
de l’Habitatge des del primer de gener del 2011 al pri-
mer de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges buits 
del parc públic de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 311-00081/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1630 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quin era el nombre total d’habitatges del parc públic 
titularitat de la Generalitat de Catalunya - Agència de 
l’Habitatge que estaven desocupats, és a dir, no hi vi-
via ningú amb títol que justifiqués l’ocupació per qual-
sevol concepte, a primer de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya que han passat a règim de lloguer 
el 2011 i el 2012
Tram. 311-00082/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1631 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quants habitatges del parc públic titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya - Agència de l’Habitatge, han 
estat transferit del règim de venda al règim de lloguer i 
de lloguer amb opció de compra entre el 1 de gener de 
2011 i el 1 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
del parc públic de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya que estan en procés d’adju·
dicació
Tram. 311-00083/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1632 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quants habitatges del parc públic titularitat de la Ge-
neralitat - Agència de l’Habitatge estaven en procés 
d’adjudicació el 1 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de renúncies 
a l’adjudicació d’un habitatge de lloguer del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00084/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1633 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quantes renúncies a l’adjudicació en lloguer d’un 
habitatge promogut o que formi part del parc públic 
d’habitatges de la Generalitat - Agència de l’Habitatge, 
es van produir en el període entre 1 de gener de 2011 i 
1 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de renúncies 
a l’adjudicació d’un habitatge de lloguer del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per motius econòmics el 2011 i el 
2012
Tram. 311-00085/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1634 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quantes de les renúncies a l’adjudicació en lloguer 
d’un habitatge promogut o que formi part del parc pú-
blic d’habitatges de la Generalitat - Agència de l’Habi-
tatge, produïdes en el període entre 1 de gener de 2011 
i 1 de gener de 2013 han estat motivades per no poder 
pagar el lloguer?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de contractes re·
solts i desnonaments del parc públic d’habi·
tatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalu·
nya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00086/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1635 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quan habitatges del parc públic titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya - Agència de l’Habitatge han 
estat objecte de resolució de contracte o de desnona-
ment, en el període entre 1 de gener de 2011 i 1 de ge-
ner de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de contractes 
de compravenda d’habitatges del parc pú·
blic de l’Agència de l’Habitatge de Catalu·
nya resolts el 2011 i el 2012
Tram. 311-00087/10

Anunci

Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1636 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quants habitatges del parc públic titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya - Agència de l’Habitatge han es-
tat objecte de resolució del contracte de compraven-
da per qualsevol causa –manca de pagament, precari o 
ocupació irregular– en el període entre 1 de gener de 
2011 i 1 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de desnonaments 
d’habitatges en règim de lloguer del parc 
públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalu·
nya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00088/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1637 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quants habitatges del parc públic titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya - Agència de l’Habitatge, cedits 
en règim de lloguer, han estat objecte desnonament 
per qualsevol causa –manca de pagament, precari o 
ocupació irregular– en el període entre 1 de gener de 
2011 i 1 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’habitatges 
del parc públic de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya ocupats il·legalment el 2011 i 
el 2012
Tram. 311-00089/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1638 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 

del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quants habitatges del parc públic titularitat de la 
Generalitat de Catalunya - Agència de l’Habitatge han 
estat ocupats irregularment en el període entre 1 de 
gener de 2011 i 1 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya cedits a entitats socials i assis·
tencials el 2011 i el 2012
Tram. 311-00090/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1639 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 07.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quants habitatges del parc públic titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya - Agència de l’Habitatge han es-
tat objecte de cessió de la seva gestió a entitats socials 
i assistencials en matèria d’habitatge en el període en-
tre 1 de gener de 2011 i 1 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació del conveni col·lectiu 
dels grans magatzems
Tram. 314-00738/10

Formulació
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1326 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

La part social i patronal del sector del comerç estan 
negociant el nou conveni col·lectiu de grans magat-
zems. Algunes propostes de la patronal són l’incre-
ment de 57 hores laborals anuals i la reducció d’un 
6,25% dels salaris, a més de modificacions en la dis-
ponibilitat de la jornada de treball i els horaris labo-
rals, l’eliminació de millores en els cobraments de la 
incapacitat transitòria o la modificació del sistema de 
vacances.

Aquesta proposta de retallada de drets consolidats en 
anteriors convenis es produeix en paral·lel als impor-
tants beneficis declarats per les grans empreses del 
sector.

Això ha provocat un malestar important entre els tre-
balladors i les treballadores d’aquest sector i la convo-
catòria de mobilitzacions que poden esdevenir un con-
flicte col·lectiu.

a. És coneixedor el Govern de la situació en què es 
troben les negociacions per al nou conveni dels grans 
magatzems?

b. Té previst el Govern fer un seguiment d’aquestes ne-
gociacions?

c. Quina és l’opinió del Govern sobre les pretensions 
de la patronal dels grans magatzems de reducció de 
condicions laborals i pèrdua de poder adquisitiu del 
seu personal mentre aquestes empreses continuen te-
nint beneficis?

d. Com creu el Govern que l’empitjorament de les con-
dicions salarials i d’horaris dels treballadors del co-
merç pot afectar a la qualitat del comerç a Catalunya?

e. La degradació de les condicions de treball dels tre-
balladors del comerç s’ajusta al model català de co-
merç que diu defensar el Govern de la Generalitat?

f. Creu el Govern que les modificacions dels horaris de 
treball pot perjudicar la conciliació de la vida laboral 
i familiar dels treballadors i treballadores del comerç?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda de la finca de la Torre d’en 
Mornau
Tram. 314-00739/10

Formulació
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1327 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

Situada a cavall dels municipis de Peralada, Pau i 
Castelló d’Empúries, dins el Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà, la finca de Mornau és un dels in-
drets amb un major valor paisatgístic, ecològic i natu-
ral de la plana empordanesa. El paisatge de les closes 
és un dels més amenaçats, i alhora singulars, de la co-
marca de l’Alt Empordà i, probablement, aquest és l’in-
dret més representatiu del paisatge de closes empor-
daneses.

La finca de Mornau es troba situada en un indret estra-
tègic, a cavall de l’extrem nord-oest del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà, no massa lluny de la 
Reserva Natural Integral 1 «Els Estanys», i que alhora 
enllaça amb els espais agrícoles de la plana emporda-
nesa en la seva transició cap als secans, situats a pocs 
quilòmetres cap a ponent.

La seva localització estratègica i la seva diversitat am-
biental atorguen a la finca un gran valor en la connec-
tivitat ecològica dels espais naturals protegits de la co-
marca. Aquesta funció de corredor ecològic, sobretot 
enllaçant el Parc Natural de Cap de Creus a través de 
Serra Verdera, com també el Parc Natural dels Aigua-
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molls de l’Empordà (sector nord dels Estanys), és de 
gran importància si tenim en compte el grau de degra-
dació ambiental que s’ha donat en alguns sectors de la 
comarca.

D’altra banda, i en el context actual de gran importàn-
cia, Mornau suposa una finca de gran potencial per al 
desenvolupament territorial, és a dir, una font de pos-
sibles ingressos, llocs de treball i evident vàlua eco-
nòmica si s’hi porten a terme algunes iniciatives que 
són perfectament compatibles amb la preservació de la 
finca i el seu entorn.

A hores d’ara aquesta finca és propietat de l’Incasòl i 
desconeixem la previsió que té el Govern de Catalu-
nya sobre el futur d’aquest espai. Recentment, el con-
seller de Territori i Sostenibilitat, ha fet unes declara-
cions als mitjans de comunicació apuntant de paraula 
algunes línies de futur la concreció de les quals des-
coneixem.

1. Quina és la posició del Govern respecte de la venda 
de la finca anomenada Torre Mornau que actualment 
és propietat de l’Incasòl?

2. Per què actualment no s’exploten les possibilitats 
d’aquesta finca des de la gestió del Parc Natural?

3. Consideraria convenient el Govern com a previsió 
de futur per aquesta finca qualsevol projecte que tin-
gui com a objectiu protegir i preservar els seus valors 
ecològics i els de l’entorn i que aporti mesures per al 
desenvolupament mediambiental, econòmic, social i 
cultural de l’Alt Empordà?

4. Té previst el govern establir alguna fórmula de col-
laboració publica-privada que permetés garantir les fi-
nalitats d’un projecte d’aquestes característiques?

5. Té previst el Govern alguna mesura a fi d’evitar que 
tant la finca com el seu entorn puguin veure’s degra-
dats per intervencions que no tinguin en compte que 
aquest és un espai estratègic a nivell ecològic, paisat-
gístic, social i cultural?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives a la prohibició de pas 
de vehicles pesants i maquinària agrícola 
per la variant sud de Lleida
Tram. 314-00740/10

Formulació
Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1328 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. La Variant Sud de Lleida tenia altres alternatives 
que no malmetien l’Horta de Lleida però finalment per 
voluntat del Govern anterior s’ha acabat construint. 
Diverses entitats d’agricultors/es van presentar les se-
ves esmenes i al·legacions al projecte tenint en compte 
que no podrien utilitzar aquesta variant de forma ha-
bitual. Si la maquinària agrícola no pot utilitzar la va-
riant, quines són les vies alternatives que ha previst la 
Generalitat per al pas d’aquest tipus de vehicles?

2. En aquesta variant només hi ha una senyalització 
que prohibeix el pas als vehicles pesants però no in-
dica cap via alternativa. Té previst la Generalitat se-
nyalitzar altres vies per facilitar el pas a la maquinària 
agrícola/tractors?

3. Tenint en compte que molts vehicles agrícoles hau-
ran de dirigir-se a les cooperatives en època de co-
llita amb més freqüència i que la Variant Sud no pot 
ésser utilitzada pels mateixos, fet que perjudicarà les 
pròpies cooperatives i magatzems de fruita, quina és 
l’alternativa de pas per a aquests transports que es di-
rigeixen a les cooperatives agràries dels pobles limí-
trofs de la capital lleidatana durant la campanya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
a l’àrea bàsica policial Mataró el desembre 
2012 i la primera setmana de gener de 2013, 
i sobre les mesures de vigilància especial 
conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local per a fer·hi front
Tram. 314-00741/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1351 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes denúncies s’han formulat en la Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra a Mataró (Àrea Bàsica Poli-
cial Mataró) en el mes de desembre de 2012 i en la 
primera setmana del mes de gener (del 1 al 6 de gener) 
de 2013?

– S’ha posat en marxa algun dispositiu especial dels 
Mossos d’Esquadra i/o la Policia Local per donar res-
posta als esmentats fets delictius denunciats?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de receptes d’ansiolítics, 
antidepressius, hipnòtics i antipsicòtics dis·
pensades del 2003 ençà
Tram. 314-00742/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1353 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

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

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

– Quin ha estat el nombre de receptes de ansiolítics, 
antidepressius, hipnòtics i antipsicòtics dispensades, 
any per any des el 2003 fins 2012 i gener del 2013?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a receptes d’ansiolí·
tics, antidepressius, hipnòtics i antipsicòtics 
dispensades del 2003 ençà
Tram. 314-00743/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1354 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el pressupost dedicat en les receptes 
per ansiolítics, antidepressius, hipnòtics, antipsicòtics 
any per any des del 2003 fins el 2012 i gener del 2013?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC



12 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 25

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat i el nombre de visites a la 
xarxa d’atenció primària de salut mental i 
addiccions
Tram. 314-00744/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1355 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat l’activitat, nombre de visites a la xar-
xa d’atenció primària de Salut Mental i addiccions 
(primeres i segones), diferenciant adults i infantoju-
venil any per any des de 2003 fins a 2012 de consul-
tes per trastorns mentals, addiccions a les drogues (di-
ferenciar cada una: tabac, alcohol, heroïna, cocaïna, 
psicofàrmacs, cànnabis, altres), al joc, a la xarxes so-
cials, a les apostes... Per cada tipus d’addiccions?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a programes 
de salut mental del 2003 ençà
Tram. 314-00745/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1356 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha sigut el pressupost global i per programes 
de Salut Mental i Drogues entre el 2003-2012 i previ-
sions pel 2013? Es demana any per any.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat als progra·
mes relatius al joc patològic i als trastorns 
alimentaris del 2005 ençà, i sobre la planifi·
cació, l’estructura i l’execució d’aquests pro·
grames
Tram. 314-00746/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1357 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha sigut el pressupost destinat al Programa 
«Jocs patològics» i «Trastorns alimentaris» els anys 
2005-2013 i previsions pel 2013 i quina és l’estructura 
del programa, directiva, planificadora, assessora, exe-
cutora, avaluadora? Es demana any per any.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos diagnosticats 
com a trastorns alimentaris del 2003 ençà
Tram. 314-00747/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1358 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha sigut l’evolució dels casos diagnosticats 
de trastorns alimentaris a Catalunya entre el 2003-
2012, concretant àmbit de diagnòstic, Programa Sa-
lut i Escola, Atenció primària, xarxa de Salut Men-
tal, xarxa hospitalària, ingressos en Centres de Dia i 
unitats residencials especialitzades? Es demana any 
per any.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del programa de prevenció 
de l’embaràs no desitjat del 2003 ençà
Tram. 314-00748/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1359 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’evolució del «Programa de Prevenció 
d’embaràs no desitjat i dels IVES» a Catalunya des del 

2003 al 2012 i previsions pel 2013? Es demana any 
per any.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del programa relatiu al part 
natural
Tram. 314-00749/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1360 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha sigut l’evolució del programa «Part natu-
ral» des de la seva creació fins l’actualitat, concretant 
activitat, resultats per regions i centres? Es demana 
any per any.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del programa relatiu a la re·
producció assistida del 2000 ençà
Tram. 314-00750/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1361 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

– Quina ha sigut l’evolució any per any del programa 
de «Reproducció assistida» des del 2000 fins el 2012 
concretant casos de la xarxa pública, privada amb fi-
nançament medicaments i privada, centre per centre 
i globals per a Catalunya i Regions? Es demana any 
per any.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
les mesures per a disminuir les desigualtats 
en l’àmbit de la salut derivades de les desi·
gualtats socials
Tram. 314-00751/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1362 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els indicadors, programes i accions 
pressupostades claus del Departament de Salut, Pla 
de Salut, Agència de Salut Pública, Servei Català de 
la Salut, Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat 
per disminuir les desigualtats en salut derivades de 
les desigualtats socials els anys 2011, 2012 i previsi-
ons enguany?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els sectors sanitaris amb programes 
compensadors de les desigualtats en l’àm·
bit de la salut derivades de les desigualtats 
socials
Tram. 314-00752/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1363 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els sectors sanitaris on hi ha programes 
compensatoris per intentar fer front a les majors des-
igualtats socials que generen majors desigualtats en 
salut, indicant reforços en plantilles a l’atenció primà-
ria o en Acords en ONG, programes...?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de la implantació i la su·
pressió de l’euro per recepta i dels copaga·
ments de l’Estat
Tram. 314-00753/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1364 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin va ser el cost d’implantació del euro per recep-
ta, quin el cost posterior dels copagaments de l’Estat i 
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quin el cost per la supressió de l’euro per recepta en-
guany?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors de salut per classe so·
cial
Tram. 314-00754/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1365 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els indicadors quin ara 2011 i 2012 que 
permeten seguir els indicadors de salut i d’accés 
(temps d’espera i llistes espera per visites primària, 
especialitzada, salut mental, proves diagnòstiques, ci-
rurgia, cribratges diversos...) al sistema segons classe 
social (Enquesta de Salut, altres) a cada sector sanitari 
i Regió Sanitària?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el canvis previstos en el Sistema 
d’Emergències Mèdiques
Tram. 314-00755/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1366 i 1417 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

– Quins són els canvis previstos en el SEM per l’any 
2013?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis als serveis del 061·112 i de 
Sanitat Respon
Tram. 314-00756/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1367 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els canvis per l’any 2013 en el 061-112 i 
Sanitat Respon?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost dels canvis als serveis 
del 061·012 i de Sanitat Respon
Tram. 314-00757/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1368 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els pressupostos i justificació dels canvis 
previstos en el Sanitat Respon i el 061 durant el 2013, 
especificant canvis organitzatius, directius, de cir-
cuits, de publicitat...?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les subvencions del 
2012 a les entitats especialitzades en VIH i 
sida
Tram. 314-00758/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1369 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quan es realitzarà el pagament de les subven cions 
del 2012 a les entitats que treballen en VIH/sida i 
quina serà la fórmula relacional amb elles, per part 

del Departament de Salut/Servei Català de la Salut i 
Agència Salut pública, a partir 2013?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions a les en·
titats del Programa VIH/sida del 2003 ençà
Tram. 314-00759/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1370 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les quanties globals, per conceptes, 
atorgades a cadascuna de les entitats del Programa  
VIH/sida, detallant pressupost de la Generalitat, de 
cadascun dels Departaments, i aportacions de l’Estat 
(Plan Nacional de sida) els anys 2003-2012, i quines 
són les previsions pel 2013?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el perfil social de les persones que 
deixen de tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00760/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1371 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre i perfils (edat, situació regularit-
zació administrativa en el cas d’estrangers, estudiants, 
reconeguts atesos especificant malalties que perden 
targeta, persones sense sostre, treballadors/res del se-
xe comercial, persones amb addiccions, persones víc-
times de violència sexual....) de les persones que han 
deixat o deixaran de tenir targeta sanitària segons els 
nous criteris de l’Estat espanyol i quina alternativa 
concreta per cada persona o subgrup proposa el De-
partament de Salut de la Generalitat per garantir la se-
va cobertura sanitària?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els catalans que deixen de tenir accés 
a la targeta sanitària
Tram. 314-00761/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1372 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre de catalans i perfils de majors 
de 26 anys (edat, situació regularització administrati-
va en el cas d’estrangers, estudiants, reconeguts ate-
sos especificant malalties que perden targeta, perso-
nes sense sostre, treballadors/res del sexe comercial, 
persones amb addiccions, persones víctimes de vio-
lència sexual....) que han perdut o perdran la targeta 
sanitària segons nous criteris estatals i quines alter-
natives aporta el Departament de Salut?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudiants que deixen de tenir ac·
cés a la targeta sanitària
Tram. 314-00762/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1373 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina solució aporta el Govern pels joves estudiants 
que resideixen aquí, a Espanya, Europa o a l’estranger 
i que han perdut o perdran la targeta sanitària degut 
als nous criteris estatals i que resideixen aquí, a Espa-
nya, Europa o a l’estranger?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat del tractament i el segui·
ment mèdic de les persones que deixen de 
tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00763/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1374 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin són els circuits pel Departament de Salut per la 
no discontinuïtat dels tractaments i seguiments mèdics 

Fascicle segon
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per les persones que han perdut o perdran la targeta 
sanitària?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el copagament del transport sanitari i 
les prestacions ortoprotètiques
Tram. 314-00764/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1375 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els criteris polítics del Govern davant dels 
nous copagaments de transport sanitari i prestacions 
ortoprotèsiques que ha implantat el Govern de l’Estat? 
A quantes persones podria afectar? Què farà el Depar-
tament de Salut davant aquesta decisió?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seguiment de la igualtat en l’accés 
als medicaments des de la implantació del 
copagament de l’Estat i l’euro per recepta
Tram. 314-00765/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1376 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

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

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

– Quins són els indicadors de prescripció i seguiment 
de l’equitat en l’accés dels medicaments des dels nous 
copagaments de l’Estat i l’euro per recepta?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació del copagament de l’Es·
tat i l’euro per recepta des que es van im·
plantar
Tram. 314-00766/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1377 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat la recaptació mes per mes de l’eu-
ro per recepta i dels copagaments de l’Estat a Cata-
lunya des de la seva implementació fins a 31 de gener 
de 2013?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alertes de discontinuïtat dels trac·
taments des de la implantació del copaga·
ment de l’Estat i l’euro per recepta
Tram. 314-00767/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1378 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Disposa el Govern d’alertes de discontinuïtat dels 
tractaments després de l’aplicació a Catalunya de l’eu-
ro per recepta i dels nous copagaments de l’Estat? El 
nombre de receptes i diferents tipus de receptes de crò-
nics han disminuït des de la seva aplicació? Considera 
que l’aplicació dels nous copagaments estan afectant a 
la qualitat de l’accés i seguiment de la medicació?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació definitiva de l’àrea bàsi·
ca de salut de l’Escala (Alt Empordà)
Tram. 314-00768/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1379 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quan decidirà l’adjudicació definitiva de l’Àrea Bà-
sica de Salut de l’Escala i quin organisme del Govern 

la decidirà, i quines són les al·legacions presentades 
per la Fundació Salut Empordà?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del copagament de les 
prestacions ortoprotètiques
Tram. 314-00769/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1380 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa la Comissió Assessora de pres-
tacions ortoprotèsiques en relació a cada un dels nous 
copagaments imposats pel Govern de l’Estat i quines 
poden ser les seves repercussions en les persones des-
tinatàries amb discapacitat? Quantes reunions s’han 
fet amb el sector i les entitats de persones amb dis-
capacitat per anticipar els greuges i buscar solucions 
en relació al copagament de les prestacions ortopro-
tèsiques?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat quirúrgica als hospitals de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública del 
2003 ençà
Tram. 314-00770/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1381 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat l’activitat quirúrgica de cada hospital 
de la xarxa d’utilització pública, des 2003 fins 2012, 
desglossat per urgent, programada de cadascun dels 14 
procediments quirúrgics garantits i la resta, i quines 
previsions fa el Govern pel 2013?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació del cribratge poblacional 
del càncer de còlon el 2013 i el 2014
Tram. 314-00771/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1382 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els propòsits del Departament de Salut 
per estendre el cribratge de càncer de colon a tot Cata-
lunya els anys 2013-2014? Quins són els resultats del 

cribratge de càncer de colon en les zones en què es 
rea litza, comparant sector per sector?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions d’obertura dels hospi·
tals de Puigcerdà (Cerdanya) i d’Olot (Gar·
rotxa)
Tram. 314-00772/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1383 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les previsions d’obertura de l’Hospital de 
Puigcerdà i Olot per part del Departament de Salut?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les valoracions del Departament de 
Salut i de l’Ajuntament de Girona amb rela·
ció al nou hospital de Girona al Nou Campus 
Trueta
Tram. 314-00773/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1384 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les conclusions del Departament de Sa-
lut i l’Ajuntament de Girona entorn del nou Hospital 
Trueta-Campus Trueta, a gener del 2013?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els propòsits de desplegament de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 314-00774/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1385 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els propòsits de desplegament de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya per regions, dels 
seus programes, finançament i acords amb el CatSalut 
pel 2013?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions i les confirmacions per a 
obtenir fons europeus destinats a l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Girona del 2005 
ençà
Tram. 314-00775/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1386 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les accions i confirmacions per part del 
Govern de la Generalitat per l’obtenció de fons euro-
peus des del 2005 fins 2013 per l’Institut de Recerca 
IDIBGI?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències econòmiques pel 
que fa a nombre de receptes i a grups tera·
pèutics des del cobrament de l’euro per re·
cepta i el copagament de l’Estat
Tram. 314-00776/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1387 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les conseqüències econòmiques, en nom-
bre de receptes i grups terapèutics, sofertes a Catalu-
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nya des del copagament euro per recepta i durant el 
període de coexistència copagament català, euro per 
recepta i els copagaments de l’Estat?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions polítiques i legals amb re·
lació a la supressió de l’euro per recepta pel 
Tribunal Constitucional
Tram. 314-00777/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1388 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les accions polítiques i legals empre-
ses pel Departament de Salut en relació a la supressió 
per part del Tribunal Constitucional i quines seran les 
conseqüències econòmiques que preveu el Departa-
ment de Salut?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre la implantació i la supressió de l’euro per 
recepta i els nous copagaments de l’Estat
Tram. 314-00778/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1389 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

– Quines són les notificacions, canvis i costos secun-
daris a la implantació i la supressió del euro per recep-
ta i els nous copagaments de l’Estat a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les bases i els objectius del desplega·
ment de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès 
a l’Aran
Tram. 314-00779/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1392 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

El Govern de la Generalitat, i més concretament el 
Departament de Cultura, ha iniciat el desplegament de 
la Llei de l’occità, aranès a l’Aran.

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

– Quines són les bases i els objectius d’aquest desple-
gament?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos que es destinaran al des·
plegament de la Llei 35/2010, de l’occità, 
aranès a l’Aran
Tram. 314-00780/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1393 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

El Govern de la Generalitat, i més concretament el 
Departament de Cultura, ha iniciat el desplegament de 
la Llei de l’occità, aranès a l’Aran

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

– Quins recursos s’hi destinaran?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les iniciatives per a fer viable l’occità 
a l’Administració pública
Tram. 314-00781/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1394 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

El Govern de la Generalitat, i més concretament el 
Departament de Cultura, ha iniciat el desplegament de 
la Llei de l’occità, aranès a l’Aran.

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

– Quines iniciatives desplegarà el govern per fer de 
l’occità una opció lingüística viable en el sí de l’admi-
nistració pública de Catalunya?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls de l’ús social de l’aranès
Tram. 314-00782/10

Formulació

Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1395 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

El Govern de la Generalitat, i més concretament el 
Departament de Cultura, ha iniciat el desplegament de 
la Llei de l’occità, aranès a l’Aran.

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

– Quines mesures i recursos es contemplen per impul-
sar l’ús social de l’aranès?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estandardització de l’occità
Tram. 314-00783/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1396 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

El Govern de la Generalitat, i més concretament el 
Departament de Cultura, ha iniciat el desplegament de 
la Llei de l’occità, aranès a l’Aran.

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

– Quin posicionament té el govern respecte l’estandar-
dització de l’occità?

– Pensa el govern que Catalunya ha d’intervenir en 
aquest procés d’estandardització?

– En quins termes es plantejarà aquesta estandardit-
zació?

– Amb quines interlocucions compta la Generalitat 
per impulsar un procés d’aquesta complexitat?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’una autoritat lingüística 
de l’occità
Tram. 314-00784/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1397 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat, Àngel Ros i Do-
mingo, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 

següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el capteniment del Govern en la creació 
d’una autoritat lingüística de l’occità per part de la Ge-
neralitat de Catalunya i els vincles que aquest òrgan ha 
de mantenir amb els organismes occitans ja recone-
guts actualment, per tal de garantir la unitat lingüísti-
ca de l’occità?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Congrés Permanent de la Llengua 
Occitana
Tram. 314-00785/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1398 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

L’any 2009 i amb la concurrència de la Generalitat de 
Catalunya es va iniciar el procés de creació «El Con-
grés Permanent de la Llengua Occitana» avui recone-
gut per cinc regions occitanes i el propi estat francès, 
per tal de ser considerat com l’estament de referència 
en matèria de llengua occitana.

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

– Quina és l’opinió de la Generalitat respecte d’aquest 
ens?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat de diverses autoritats 
lingüístiques a Occitània
Tram. 314-00786/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1399 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

L’any 2009 i amb la concurrència de la Generalitat de 
Catalunya es va iniciar el procés de creació «El Con-
grés Permanent de la Llengua Occitana» avui recone-
gut per cinc regions occitanes i el propi estat francès, 
per tal de ser considerat com l’estament de referència 
en matèria de llengua occitana.

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

– Pensa el Govern que són compatibles diverses auto-
ritats lingüístiques en el conjunt del territori occità?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre l’encaix de l’acadèmia de l’occità 
d’Aran amb els estaments lingüístics de re·
ferència d’Occitània
Tram. 314-00787/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1400 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

L’any 2009 i amb la concurrència de la Generalitat de 
Catalunya es va iniciar el procés de creació «El Con-
grés Permanent de la Llengua Occitana» avui recone-
gut per cinc regions occitanes i el propi estat francès, 
per tal de ser considerat com l’estament de referència 
en matèria de llengua occitana.

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

– Com pensa fer possible l’encaix de la nova acadèmia 
de l’occità a l’Aran amb els referents similars ja exis-
tents a la resta d’Occitània?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment de relacions amb les au·
toritats regionals occitanes amb relació al 
Congrés Permanent de la Llengua Occitana
Tram. 314-00788/10

Formulació

Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1401 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

L’any 2009 i amb la concurrència de la Generalitat de 
Catalunya es va iniciar el procés de creació «El Con-
grés Permanent de la Llengua Occitana» avui recone-
gut per cinc regions occitanes i el propi estat francès, 
per tal de ser considerat com l’estament de referència 
en matèria de llengua occitana.

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

– Ha establert el Govern algun mecanisme de relació 
amb la resta del territori occità per abordar aquesta 
qüestió amb les autoritats regionals?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les convocatòries de subvencions del 
2012 del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-00789/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1402 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 res-
posta escrita.

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

– Quina és la relació de convocatòries de subvencions 
per l’any 2012 del Servei d’Ocupació de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les adjudicacions de subvencions del 
Servei d’Ocupació de Catalunya el 2012
Tram. 314-00790/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1403 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 res-
posta escrita.

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

– Quina és la relació de les adjudicacions de les con-
vocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya durant 
el 2012?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les convocatòries de subvencions del 
2012 del Departament d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-00791/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1404 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 res-
posta escrita.

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

– Quina és la relació de convocatòries de subvencions 
del Departament d’Empresa i Ocupació per al 2012?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les adjudicacions de subvencions del 
Departament d’Empresa i Ocupació el 2012
Tram. 314-00792/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1405 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada 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 res-
posta escrita.

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

– Quina és la relació de les adjudicacions de les convo-
catòries de subvencions del Departament d’Empresa i 
Ocupació durant el 2012?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la simplificació administrativa i l’im·
pacte que tindrà en la creació de llocs de 
treball
Tram. 314-00793/10

Formulació

Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1406 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 res-
posta escrita.

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

– Quines mesures concretes de simplificació admi-
nistrativa pensa dur a terme el conseller d’Empresa i 
Ocupació i quin impacte tindran en la creació de llocs 
de treball?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes per a desenvo·
lupar l’FP.Cat
Tram. 314-00794/10

Formulació

Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1407 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 res-
posta escrita.

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

– Quines accions té previstes la Conselleria d’Empre-
sa i Ocupació per desenvolupar l’FP.Cat?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a atendre els desocu·
pats
Tram. 314-00795/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1408 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 res-
posta escrita.

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

– Quines mesures durà a terme el conseller d’Empresa 
i Ocupació per a atendre les 885.100 persones aturades 
que hi ha a Catalunya segons la darrera EPA?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels recursos del Fons so·
cial europeu per a polítiques actives d’ocu·
pació
Tram. 314-00796/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1409 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
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ta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– En quina situació es troben actualment els recursos 
del FSE per a la seva aplicació en polítiques actives 
d’ocupació?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Montserrat Capdevila Tatché Alícia Romero Llano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a facilitar l’accés del 
tercer sector social a la contractació pública
Tram. 314-00797/10

Formulació
José María Espejo-Saavedra Conesa, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 1414 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlamento

José María Espejo-Saavedra Conesa, diputado del 
Grupo Parlamentario de Ciutadans, conforme a lo es-
tablecido 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 parlamen-
tario:

– ¿Qué medidas concretas tiene planeadas el Govern 
de manera inmediata para dar cumplimiento al Pla 
de Suport al Tercer Sector Social en lo referente a los 
compromisos del Govern enumerados en el citado Pla 
bajo el epígrafe «Facilitar l’accés del tercer sector so-
cial a la contractació pública»?

Palau del Parlament, 29 de enero de 2013

José María Espejo-Saavedra Conesa
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els processos de contractació pública 
de serveis socials i d’atenció a les persones 
per les administracions locals
Tram. 314-00798/10

Formulació
José María Espejo-Saavedra Conesa, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 1415 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlamento

José María Espejo-Saavedra Conesa, diputado del 
Grupo Parlamentario de Ciutadans, conforme a lo es-
tablecido 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 parlamen-
tario:

– ¿Qué mecanismos de control y coordinación ha 
puesto en práctica el Govern sobre los procesos de 
contratación pública de servicios sociales y de aten-
ción a las personas llevados a cabo por las adminis-
traciones locales de Catalunya?

– ¿Tiene conocimiento el Govern de las empresas o en-
tidades concesionarias de servicios públicos sociales y  
de atención a las personas en las administraciones lo-
cales de Catalunya? ¿Cuáles han sido esas empresas o 
entidades durante el año 2012 y los respectivos contra-
tos otorgados?

Palau del Parlament, 29 de enero de 2013

José María Espejo-Saavedra Conesa
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre les empreses o entitats amb què 
ha subscrit contractes de serveis socials i 
d’atenció a les persones el 2012
Tram. 314-00799/10

Formulació
José María Espejo-Saavedra Conesa, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 1416 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlamento

José María Espejo-Saavedra Conesa, diputado del 
Grupo Parlamentario de Ciutadans, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 141 y 144 del Reglamento 
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del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario:

– ¿Cuáles han sido las empresas o entidades con las 
que la propia Generalitat ha suscrito contratos públi-
cos relacionados con servicios sociales y de atención a 
las personas durante el año 2012 y qué servicios con-
cretos gestionan tales empresas?

Palau del Parlament, 29 de enero de 2013

José María Espejo-Saavedra Conesa
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum dels medicaments exclo·
sos del finançament públic
Tram. 314-00800/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1418 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins varen ser els consums (especificar nombre de 
receptes i despesa de cada un) dels 400 medicaments 
ara exclosos de la cartera pública, durant anys 2011 i 
2012?

– Com creu que repercutirà a Catalunya l’increment 
de cada un dels 400 medicaments exclosos del finan-
çament públic, total o parcial, especificant cada medi-
cament preu anterior i actual i consum mensual des de 
l’exclusió?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de pagament a les ofici·
nes de farmàcia
Tram. 314-00801/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1419 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins han sigut els terminis pel pagament del sector 
concertat, oficines de farmàcia, proveïdors de les enti-
tats públiques els anys 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 
previsions pel 2013?

– Quina és la quantitat, en milions d’euros que està 
pendent de pagament, concretant a cada sector a de-
sembre del 2012 i a finals de gener del 2013?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels deutes al sector 
concertat pel Departament de Salut
Tram. 314-00802/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1420 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:
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– Quan és farà efectiu el pagament de les quantitats 
que és deuen al sector concertat des del Departament 
de Salut i Economia?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

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

Formulació
Josep Vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1425 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la quantitat que el Govern de la Generalitat 
ha destinat a despesa desplaçada el 2012 i per quins 
conceptes concrets?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

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

Formulació
Josep Vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1426 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la quantitat que el Govern va destinar a 
despesa desplaçada el 2010 i el 2011 i per quins con-
ceptes concrets?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les concessions o els drets de super·
fície del 2011 i del 2012
Tram. 314-00805/10

Formulació
Josep Vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1427 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En els exercicis 2011 i 2012 hi hagut renegociacions 
per concessions o drets de superfície? En quins casos 
i per quines quantitats?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sinistralitat de la carretera C·58 a 
Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-00806/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1429 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té el Departament d’Interior coneixement del núme-
ro d’accidents que tenen lloc a la carretera C-58 al seu 
pas per Vacarisses (Vallès Occidental)?

– En cas afirmatiu, considera el Govern aquest com a 
punt negre a les carreteres catalanes?

– Quina és l’opinió del Departament d’Interior sobre 
aquesta problemàtica?

– En quina situació es troba el diagnòstic per trobar 
una solució?

– Quines actuacions ha realitzat el Departament fins 
ara?

– Hi ha algun estudi sobre la construcció d’un accés 
gratuït a l’autopista C-16 a Vacarisses?

– Quin seria el cost de tal accés?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació als incen·
dis de l’Alt Empordà de l’estiu del 2012
Tram. 314-00807/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1451 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les actuacions que el Govern de la Ge-
neralitat ha impulsat o realitzat, detallant per Departa-
ment, programes, fonts de finançament (local, comar-
cal, Generalitat o Estat) i temporalitat, en relació als 
incendis que afectaren a l’Alt Empordà el proppassat 
estiu 2012?

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa del centre peni·
tenciari del Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-00808/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1452 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Per què no es posa en marxa el nou centre Peniten-
ciari del Catllar?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’obertura del centre peni·
tenciari del Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-00809/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1453 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quan preveu el conseller que es podrà obrir el nou 
centre Penitenciari del Catllar?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús del centre penitenciari de Tarra·
gona quan s’obri el del Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-00810/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1454 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què pensa dedicar l’actual centre Penitenciari de 
Tarragona un cop es posi en funcionament el centre 
Penitenciari del Catllar?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tràmits del Departament de Justí·
cia per a determinar els usos futurs del cen·
tre penitenciari de Tarragona
Tram. 314-00811/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1455 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins tràmits està duent a terme el Departament de 
Justícia per determinar els nous usos de l’actual centre 
Penitenciari de Tarragona un cop es posi en funciona-
ment el nou centre Penitenciari del Catllar?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris en primeres 
residències
Tram. 314-00812/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1456 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat l’increment de casos de robatoris en 
primeres residències durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris en segones 
residències
Tram. 314-00813/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1457 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat l’increment de casos de robatoris en 
segones residències durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris de telèfons 
mòbils
Tram. 314-00814/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1458 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat l’increment de casos de robatoris de 
telèfons mòbils durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de delictes econòmics
Tram. 314-00815/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1459 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat l’increment de casos de delictes econò-
mics durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris de gasoil
Tram. 314-00816/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1460 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat l’increment de casos de robatoris de 
gasoil durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment d’assalts a habitatges
Tram. 314-00817/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1461 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat l’increment de casos d’assalts a habi-
tatges durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris amb força
Tram. 314-00818/10

Formulació
Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1462 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat l’increment de casos de robatoris amb 
força durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions de la Taula Estratègica 
per a l’Aeroport d’Igualada·Òdena
Tram. 314-00819/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1468 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes reunions de la Taula Estratègica per a l’Ae-
roport d’Igualada-Òdena s’han realitzat al llarg del 
2012?

– De les reunions celebrades l’any 2012 en quantes 
s’han convocat i en quines efectivament ha assistit una 
representant de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, de 
la Pobla de Claramunt, de Santa Margarida de Mont-
bui i de la Torre de Claramunt, desglossat per cada 
ajuntament

– Quina és la composició de la Taula Estratègica per 
a l’Aeroport d’Igualada-Òdena a 1 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució del pressupost del Depar·
tament de Benestar Social i Família del 2012
Tram. 314-00820/10

Formulació
José María Espejo-Saavedra Conesa, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 1471 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlamento

José María Espejo-Saavedra Conesa, diputado del 
Grupo Parlamentario de Ciutadans, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 141 y 144 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario:

– ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de ejecución del 
presupuesto del Departament de Benestar Social i Fa-
milia correspondiente al año 2012?

Palau del Parlament, 31 de enero de 2013

José María Espejo-Saavedra Conesa
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del nou centre de l’Es·
cola Angeleta Ferrer, de Mataró (Maresme), i 
sobre la rehabilitació de l’edifici actual
Tram. 314-00821/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 1472 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

a. Quin és l’estat exacte dels tràmits per a la construc-
ció de l’escola pública Angeleta Ferrer, al centre de 
Mataró (que hauria d’anar ubicada als terrenys abans 
situats a l’antiga fàbrica de paper Can Fàbregas, entre 
els carrers Lepanto i Xurruca)?

b. Quin calendari té previst el Govern per rehabilitar 
l’actual edifici de l’escola Angeleta Ferrer, a la plaça 
de Cuba de Mataró?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la sisena hora a les es·
coles
Tram. 314-00822/10

Formulació

Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1474 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

a. Quants són els centres públics a Catalunya que te-
nen implementada la sisena hora?

b. Quants centres quedarien, per tant, per aplicar la 
sisena hora? Quants a primària i quants a secundària?

c. Té el govern algun estudi econòmic sobre la parti-
da pressupostària que suposaria implementar la sisena 
hora a l’escola pública?

d. Quin seria el cost econòmic de recuperar la sisena 
hora tenint en compte els centres que l’han conservada 
i els centres que tenen el recurs del SEP?

e. Quin número de nou professorat faria falta per im-
plementar la sisena hora a totes les escoles públiques?

f. Quina reducció pressupostària ha suposat per al De-
partament d’Ensenyament la retirada de la sisena hora 
a l’escola pública?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de places escolars prevista 
per al curs 2013·2014
Tram. 314-00823/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1475 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

a. Quina és l’oferta inicial de places prevista pel De-
partament d’Ensenyament de cara al curs 2013-2014?

b. Quina és l’oferta inicial prevista a l’escola pública? 
I quina és l’oferta inicial prevista a l’escola privada-
concertada?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària per a be·
ques de menjador escolar prevista per al 
curs 2013·2014
Tram. 314-00824/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1476 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

a. Quina partida pressupostària té prevista el Departa-
ment d’Ensenyament per a beques menjador pel pro-
per curs 2013-2014?

b. Té coneixement el govern de quants centres educa-
tius s’han acollit a la «carmanyola escolar»? Quants a 
primària? I quants a secundària?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el nombre d’accidents de trànsit 
greus a la carretera C·58 entre Viladecavalls 
i Vacarisses
Tram. 314-00825/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1494 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt 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 Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants accidents de trànsit greus s’ha produït, en els 
últims cinc anys, a la carretera C-58 al seu pas entre 
els termes municipals de Viladecavalls i Vacarisses?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan Joan Mena Arca
Diputada GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de ferits greus i lleus en ac·
cidents de trànsit a la carretera C·58 entre 
Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00826/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1495 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt 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 Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants ferits greus i quants ferits lleus en accidents 
de trànsit hi ha registrats, en els últims cinc anys, a la 
carretera C-58 al seu pas entre els termes municipals 
de Viladecavalls i Vacarisses?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan Joan Mena Arca
Diputada GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de morts en accidents de 
trànsit a la carretera C·58 entre Viladeca·
valls i Vacarisses
Tram. 314-00827/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1496 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt 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 Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quantes persones han mort, en els últims cinc anys, 
en accident de trànsit a la carretera C-58 al seu pas 
entre els termes municipals de Viladecavalls i Vaca-
risses?

– Té previst el govern alguna actuació per a disminuir 
l’accidentalitat en aquest tram de la C-58?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan Joan Mena Arca
Diputada GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desdoblament de la carretera C·58 
entre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00828/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1497 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt 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 Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Ha estudiat el govern el desdoblament de la carretera 
C-58 al seu pas entre els termes municipals de Vilade-
cavalls i Vacarisses?

– Quina quantitat econòmica seria necessària per a 
aquest desdoblament?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan Joan Mena Arca
Diputada GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir l’accidenta·
litat de la carretera C·58 entre Viladecavalls 
i Vacarisses
Tram. 314-00829/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1498 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt 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 Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

Ha estudiat el govern les següents mesures per evitar 
l’accidentalitat a la carretera C-58 en el tram entre els 
termes municipals de Viladecavalls i Vacarisses?:

a. Adequació del ferm a la climatologia.

b. Separadors de formigó entre els dos sentits.

c. Enllaç de la carretera amb la C16 en direcció a Ter-
rassa.

d. Parada de tots els trens a ambdues estacions per evi-
tar el desplaçament forçós en transport privat.

e. Millora i potenciació del transport públic comarcal 
per evitar el desplaçament forçós en transport privat.

f. Limitació de la velocitat a 80km/h en ambdós sentits 
de la circulació en el tram de la carretera C-58 com-
près entre Vacarisses i Viladecavalls.

g. Bonificació en els peatges per a residents de les po-
blacions limítrofes.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Hortènsia Grau Juan Joan Mena Arca
Diputada GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

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

Formulació
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1500 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

El passat 2 de juny de 2011 el Parlament de Catalunya 
va aprovar la moció 27/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ocupació del personal de la funció pública, 
que en els apartats a) i b) instava al govern a «Elaborar 
i presentar, a partir dels treballs que s’estan fent, en el 
termini de cinc mesos, un projecte motivat a partir de 
la descripció i l’anàlisi dels recursos, les estructures 
administratives i les competències de l’Administració 
de la Generalitat i dels ens i organismes que en de-
penen, el qual n’ha de proposar la racionalització or-
gànica i funcional, i ha d’establir les mesures d’actua-
ció, sense minvar la prestació dels serveis públics.» i 
«Abstenir-se d’adoptar cap mesura adreçada a la re-
ducció de les plantilles d’empleats públics i accedir 
només a la possible racionalització o redistribució dels 
empleats públics quan s’hagi negociat amb els sindi-
cats de la Mesa General de Negociació dels Empleats 
Públics de la Generalitat.»

Així mateix, en data 26 d’abril de 2012, el Parlament 
de Catalunya va aprovar la moció 94/IX del Parla-
ment de Catalunya, sobre la situació de la funció pú-
blica que en els apartats a) i d) instava al govern a 
«Prioritzar, amb l’objectiu de racionalitzar i optimit-
zar la funció pública, l’elaboració del document de di-
agnosi que estableix l’apartat 6 de l’Acord de Govern 
que aprova el Pla d’ocupació per a la racionalització 
de l’organització i l’optimització del personal al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
2012-1014, i acabar-lo, com a màxim, el 31 de juliol 
de 2012.» i «Donar compte al Parlament de les mesu-
res conjunturals de contenció de la despesa que afec-
tin el personal al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat i el seu sector públic adoptades en aplicació del 
dit document de diagnosi, i també de l’estalvi assolit 
en aplicar-les i de l’impacte sobre la qualitat dels ser-
veis públics.»
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Ateses les declaracions recents del conseller d’Econo-
mia i Finances sobre la necessitat de realitzar ajustos 
pressupostaris, i donada la preocupació creixent que 
existeix en el marc de les persones treballadores de la 
funció pública de Catalunya en el seu conjunt en des-
conèixer si aquests ajustos poden repercutir en les se-
ves condicions salarials i laborals, així com en l’ocu-
pació dels serveis públics:

a. Quines són les previsions del govern respecte del 
manteniment de l’ocupació en el conjunt dels treballa-
dors i treballadores dels serveis públics a Catalunya?

b. Quines són les previsions del govern respecte al 
manteniment o increment de les condicions salarials i 
laborals del conjunt de treballadors i treballadores dels 
serveis públics a Catalunya?

c. Quantes persones estan ocupades en el present 
any 2013 en els serveis públics de Catalunya pel que 
fa a funcionaris de carrera, personal interí i perso-
nal laboral dels diferents departaments de la Gene-
ralitat de Catalunya i dels ens i organismes que en 
depenen?

d. Quina és la previsió d’increment o disminució de 
cada un d’aquests col·lectius al llarg d’aquest any 2013?

e. Té elaborat el govern un estudi de necessitats 
funcio nals i de llocs de treball dels diferents depar-
taments de la Generalitat i quines són les conclusions 
d’aquest estudi?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seguretat del Centre Penitenciari de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-00831/10

Formulació
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1503 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Si s’han avaluat les conseqüències de la possible dis-
minució de la seguretat del Centre Penitenciari de Fi-
gueres i el risc per a la seguretat del funcionaris de 
l’establiment com a conseqüència de la disminució 
dels efectius policials de vigilància feta pública en els 
darrers dies.

En el seu cas, indicació de les raons que han estat tin-
gudes en compte per a l’adopció de la mesura.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intensitat de trànsit de la carrete·
ra C·154 entre Gironella i Prats de Lluçanès
Tram. 314-00832/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1504 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i Ma Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la intensitat mitjana de trànsit en la carre-
tera C-154, entre les poblacions de Gironella i Prats de 
Lluçanès.

En relació a la informació interessada interessa la in-
dicació del percentatge de vehicles pesants en relació 
al total.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Ma Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-00833/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1505 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el capteniment del Govern envers la cons-
trucció de l’institut al barri de Cappont de Lleida  
(Segrià)?

– Té previst el govern incloure en els propers pressu-
postos per l’any 2013 les partides necessàries per ini-
ciar les obres de construcció de l’institut al barri de 
Cappont de Lleida (Segrià)?

– Té el govern alguna previsió sobre la data d’inici de 
les obres de construcció i posada en marxa del nou 
institut al barri de Cappont de Lleida (Segrià)?

– Des del govern s’han explicat els motius als veïns del 
barri de Cappont i a l’Ajuntament de Lleida, del motiu 
pel que s’enredereixen les obres de construcció del nou 
institut al citat barri?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer d’immobles el 2012
Tram. 314-00834/10

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1506 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 

del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la despesa en lloguer d’immobles per 
part de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2012?

– Quins immobles ha alienat la Generalitat de Cata-
lunya durant l’any 2012? I per quin import han estat 
alienats?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

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

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1507 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la mitjana de dies en realitzar el paga-
ment a proveïdors per part del Govern de la Generali-
tat de Catalunya durant l’any 2012?

– Quina ha estat la mitjana de dies en realitzar el paga-
ment a proveïdors per Departament durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre la construcció del tercer centre 
d’atenció primària de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-00836/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1509 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Atesa l’onada de retallades en l’àmbit sanitari que el 
Govern de la Generalitat ha portat fins ara a terme en 
instal·lacions de gran rellevància pel servei i les carac-
terístiques del territori al què dóna abast, interessa sa-
ber a aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari:

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

– Té previst el Govern de la Generalitat la construcció 
del tercer CAP de la ciutat de Gavà? En cas afirmatiu, 
quin en quin termini?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions d’efectes secundaris 
dels anticonceptius
Tram. 314-00837/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1510 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines han estat les declaracions de efectes secun-
daris arribades al Departament de Salut als darrers 
deu anys en relació als anticonceptius, especificant 
tipus?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de receptes d’anticoncep·
tius retirats per risc de trombosi el 2012
Tram. 314-00838/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1511 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre de receptes emeses l’any 2012 a 
Catalunya dels anticonceptius retirats per risc de trom-
bosi i el volum de facturació anual?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a retirar 
anticonceptius orals
Tram. 314-00839/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 1512 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les accions preses pel Departament de 
Salut en relació al requeriment de retirada de diferents 
anticonceptius orals per risc de trombosis?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos de transport sanitari de 
reforç del Pla integral d’urgències de Cata·
lunya
Tram. 314-00840/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1513 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els recursos de transport sanitari urgent 
de reforç pel PIUC (Pla Integral Urgència Catalunya) 
2012-2013 comparant amb els tres anys anteriors, es-
pecificant comarca per comarca, sector per a sector, i 
per Regions sanitàries?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre els canvis en el transport sanitari de re·
forç del Pla integral d’urgències de Catalunya
Tram. 314-00841/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1514 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins canvis i reduccions s’han produït o es pro-
duiran en els recursos de transport sanitari urgent de 
reforç del PIUC (Pla Integral Urgència Catalunya) a 
cada comarca, a cada sector, a cada Regió Sanitària, 
des de l’inici a l’octubre mes per mes fins el mes març?

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a respondre per escrit sobre l’estalvi 
econòmic assolit amb la nova oferta multica·
nal de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 325-00010/10

Formulació
Marta Ribas Frías, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1477 / Admissió a tràmit:  

Mesa del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frias, diputada, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
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talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenten al president del Consell de  
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

En una nota de premsa del dia 12/09/2012 la CCMA 
va anunciar que la nova oferta multicanal que TVC i 
Catalunya Ràdio van posar en marxa l’1 d’octubre su-
posava un estalvi de 12,4 milions d’euros i que, segons 
la mateixa nota, les principals partides d’estalvi cor-
responen a la compra de producció aliena i a la xarxa 
de distribució,

a. S’ha produït l’estalvi previst per la CCMA en aque-
lla nota de premsa?

b. Quina és la quantia del manteniment de la xarxa de 
distribució d’iCat FM actualment?

c. Quina és l’empresa encarregada de la xarxa de dis-
tribució d’iCat FM?

d. Quantes freqüències hi ha a Catalunya planifica-
des al Plan Técnico Nacional de FM i legalitzades pel  
Ministeri per a l’emissió d’iCat FM, i quines són?

e. Des del dial que feia servir iCat FM (92.5 FM) Coll-
serola s’emet actualment una portadora amb xiulet, 
paga el govern o algun organisme públic alguna quan-
titat per aquesta emissió? Qui n’és Titular legal a data 
d’avui d’aquest Dial?

f. En cas afirmatiu, quina quantitat es paga anualment?

g. En cas afirmatiu, a quina empresa i/o organisme es 
paga aquesta quantitat i sota quin concepte?

h. En cas afirmatiu, en quina partida pressupostària 
dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya està 
inclosa aquesta quantitat.

i. Quin és el motiu de l’emissió d’aquesta senyal acústica?

j. Quin és el futur radiofònic de les freqüències de ICat 
FM legalitzades i regulades pel ministeri com emisso-
res autonòmiques públiques un cop ICat FM ha deixat 
d’emetre?

k. Quina és la situació radiofònica actual del 96.6 FM 
Collserola? Disposava d’alguna autorització, permís, 
planificació, concessió, o llicència durant els darrers 
anys Ràdio Pica atorgada pel Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Marta Ribas Frias Joan Mena Arca
Diputada GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP ICV-EUiA
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de renúncies a l’adjudicació d’un habitatge de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00084/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de renúncies a l’adjudicació d’un habitatge de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per motius econòmics el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00085/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes resolts i desnonaments del parc públic d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00086/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes de compravenda d’habitatges del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya resolts el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00087/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de desnonaments d’habitatges en règim de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00088/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00089/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya cedits a entitats socials i assistencials el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00090/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació del conveni col·lectiu dels grans magatzems
	Tram. 314-00738/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda de la finca de la Torre d’en Mornau
	Tram. 314-00739/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives a la prohibició de pas de vehicles pesants i maquinària agrícola per la variant sud de Lleida
	Tram. 314-00740/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades a l’àrea bàsica policial Mataró el desembre 2012 i la primera setmana de gener de 2013, i sobre les mesures de vigilància especial conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Poli
	Tram. 314-00741/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de receptes d’ansiolítics, antidepressius, hipnòtics i antipsicòtics dispensades del 2003 ençà
	Tram. 314-00742/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a receptes d’ansiolítics, antidepressius, hipnòtics i antipsicòtics dispensades del 2003 ençà
	Tram. 314-00743/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat i el nombre de visites a la xarxa d’atenció primària de salut mental i addiccions
	Tram. 314-00744/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a programes de salut mental del 2003 ençà
	Tram. 314-00745/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als programes relatius al joc patològic i als trastorns alimentaris del 2005 ençà, i sobre la planificació, l’estructura i l’execució d’aquests programes
	Tram. 314-00746/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels casos diagnosticats com a trastorns alimentaris del 2003 ençà
	Tram. 314-00747/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del programa de prevenció de l’embaràs no desitjat del 2003 ençà
	Tram. 314-00748/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del programa relatiu al part natural
	Tram. 314-00749/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del programa relatiu a la reproducció assistida del 2000 ençà
	Tram. 314-00750/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit les mesures per a disminuir les desigualtats en l’àmbit de la salut derivades de les desigualtats socials
	Tram. 314-00751/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sectors sanitaris amb programes compensadors de les desigualtats en l’àmbit de la salut derivades de les desigualtats socials
	Tram. 314-00752/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos de la implantació i la supressió de l’euro per recepta i dels copagaments de l’Estat
	Tram. 314-00753/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors de salut per classe social
	Tram. 314-00754/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvis previstos en el Sistema d’Emergències Mèdiques
	Tram. 314-00755/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis als serveis del 061-112 i de Sanitat Respon
	Tram. 314-00756/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost dels canvis als serveis del 061-012 i de Sanitat Respon
	Tram. 314-00757/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les subvencions del 2012 a les entitats especialitzades en VIH i sida
	Tram. 314-00758/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions a les entitats del Programa VIH/sida del 2003 ençà
	Tram. 314-00759/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil social de les persones que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
	Tram. 314-00760/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els catalans que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
	Tram. 314-00761/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudiants que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
	Tram. 314-00762/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del tractament i el seguiment mèdic de les persones que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
	Tram. 314-00763/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el copagament del transport sanitari i les prestacions ortoprotètiques
	Tram. 314-00764/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la igualtat en l’accés als medicaments des de la implantació del copagament de l’Estat i l’euro per recepta
	Tram. 314-00765/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació del copagament de l’Estat i l’euro per recepta des que es van implantar
	Tram. 314-00766/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alertes de discontinuïtat dels tractaments des de la implantació del copagament de l’Estat i l’euro per recepta
	Tram. 314-00767/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació definitiva de l’àrea bàsica de salut de l’Escala (Alt Empordà)
	Tram. 314-00768/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del copagament de les prestacions ortoprotètiques
	Tram. 314-00769/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat quirúrgica als hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública del 2003 ençà
	Tram. 314-00770/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del cribratge poblacional del càncer de còlon el 2013 i el 2014
	Tram. 314-00771/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’obertura dels hospitals de Puigcerdà (Cerdanya) i d’Olot (Garrotxa)
	Tram. 314-00772/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les valoracions del Departament de Salut i de l’Ajuntament de Girona amb relació al nou hospital de Girona al Nou Campus Trueta
	Tram. 314-00773/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els propòsits de desplegament de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
	Tram. 314-00774/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i les confirmacions per a obtenir fons europeus destinats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona del 2005 ençà
	Tram. 314-00775/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències econòmiques pel que fa a nombre de receptes i a grups terapèutics des del cobrament de l’euro per recepta i el copagament de l’Estat
	Tram. 314-00776/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions polítiques i legals amb relació a la supressió de l’euro per recepta pel Tribunal Constitucional
	Tram. 314-00777/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació i la supressió de l’euro per recepta i els nous copagaments de l’Estat
	Tram. 314-00778/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases i els objectius del desplegament de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran
	Tram. 314-00779/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es destinaran al desplegament de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran
	Tram. 314-00780/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives per a fer viable l’occità a l’Administració pública
	Tram. 314-00781/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de l’ús social de l’aranès
	Tram. 314-00782/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estandardització de l’occità
	Tram. 314-00783/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una autoritat lingüística de l’occità
	Tram. 314-00784/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Congrés Permanent de la Llengua Occitana
	Tram. 314-00785/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat de diverses autoritats lingüístiques a Occitània
	Tram. 314-00786/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix de l’acadèmia de l’occità d’Aran amb els estaments lingüístics de referència d’Occitània
	Tram. 314-00787/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de relacions amb les autoritats regionals occitanes amb relació al Congrés Permanent de la Llengua Occitana
	Tram. 314-00788/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries de subvencions del 2012 del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 314-00789/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions de subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya el 2012
	Tram. 314-00790/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries de subvencions del 2012 del Departament d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-00791/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions de subvencions del Departament d’Empresa i Ocupació el 2012
	Tram. 314-00792/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la simplificació administrativa i l’impacte que tindrà en la creació de llocs de treball
	Tram. 314-00793/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a desenvolupar l’FP.Cat
	Tram. 314-00794/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a atendre els desocupats
	Tram. 314-00795/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels recursos del Fons social europeu per a polítiques actives d’ocupació
	Tram. 314-00796/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a facilitar l’accés del tercer sector social a la contractació pública
	Tram. 314-00797/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos de contractació pública de serveis socials i d’atenció a les persones per les administracions locals
	Tram. 314-00798/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses o entitats amb què ha subscrit contractes de serveis socials i d’atenció a les persones el 2012
	Tram. 314-00799/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum dels medicaments exclosos del finançament públic
	Tram. 314-00800/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de pagament a les oficines de farmàcia
	Tram. 314-00801/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels deutes al sector concertat pel Departament de Salut
	Tram. 314-00802/10
	Formulació

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concessions o els drets de superfície del 2011 i del 2012
	Tram. 314-00805/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-00806/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació als incendis de l’Alt Empordà de l’estiu del 2012
	Tram. 314-00807/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa del centre penitenciari del Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-00808/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obertura del centre penitenciari del Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-00809/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del centre penitenciari de Tarragona quan s’obri el del Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-00810/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits del Departament de Justícia per a determinar els usos futurs del centre penitenciari de Tarragona
	Tram. 314-00811/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de robatoris en primeres residències
	Tram. 314-00812/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de robatoris en segones residències
	Tram. 314-00813/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de robatoris de telèfons mòbils
	Tram. 314-00814/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de delictes econòmics
	Tram. 314-00815/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de robatoris de gasoil
	Tram. 314-00816/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment d’assalts a habitatges
	Tram. 314-00817/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de robatoris amb força
	Tram. 314-00818/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Taula Estratègica per a l’Aeroport d’Igualada-Òdena
	Tram. 314-00819/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució del pressupost del Departament de Benestar Social i Família del 2012
	Tram. 314-00820/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del nou centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró (Maresme), i sobre la rehabilitació de l’edifici actual
	Tram. 314-00821/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la sisena hora a les escoles
	Tram. 314-00822/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta de places escolars prevista per al curs 2013-2014
	Tram. 314-00823/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària per a beques de menjador escolar prevista per al curs 2013-2014
	Tram. 314-00824/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents de trànsit greus a la carretera C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
	Tram. 314-00825/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ferits greus i lleus en accidents de trànsit a la carretera C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
	Tram. 314-00826/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de morts en accidents de trànsit a la carretera C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
	Tram. 314-00827/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desdoblament de la carretera C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
	Tram. 314-00828/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat de la carretera C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
	Tram. 314-00829/10
	Formulació

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat del Centre Penitenciari de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-00831/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intensitat de trànsit de la carretera C-154 entre Gironella i Prats de Lluçanès
	Tram. 314-00832/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida (Segrià)
	Tram. 314-00833/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del lloguer d’immobles el 2012
	Tram. 314-00834/10
	Formulació

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del tercer centre d’atenció primària de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 314-00836/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions d’efectes secundaris dels anticonceptius
	Tram. 314-00837/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de receptes d’anticonceptius retirats per risc de trombosi el 2012
	Tram. 314-00838/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a retirar anticonceptius orals
	Tram. 314-00839/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de transport sanitari de reforç del Pla integral d’urgències de Catalunya
	Tram. 314-00840/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en el transport sanitari de reforç del Pla integral d’urgències de Catalunya
	Tram. 314-00841/10
	Formulació
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