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S U M A R I

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció de la navegació fluvial turística a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-00288/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la moció relativa a la defensa del règim de 
cabals ambientals aprovada pel Ple del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre
Tram. 314-00290/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessibles 
i en obres
Tram. 314-00442/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de carnets de pensionista en circulació a Barcelona
Tram. 314-00450/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies es-
tructurals, a Barcelona, en el període 2010-2011
Tram. 314-00458/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl el 
2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-00459/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-00461/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de construcció d’habitatges de protecció ofi-
cial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a 
Barcelona en data 8 de gener de 2013
Tram. 314-00462/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, en compli-
ment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00463/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
solars que l’Institut Català del Sòl té en propietat i cedits a 
Barcelona
Tram. 314-00465/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis privats de Barcelona en el període 2011-2012
Tram. 314-00467/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat fe-
tes per l’Ajuntament de Barcelona el 2012
Tram. 314-00469/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-00471/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’inici i finalització de la promoció de l’Institut Català 
del Sòl a la Colònia Castells de Barcelona
Tram. 314-00472/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del projecte i l’inici de les obres de soterrament de 
l’estació d’autobusos de l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 314-00473/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres de millorament de l’accessibilitat 
de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació 
d’Urquinaona
Tram. 314-00474/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris
Tram. 314-00476/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00477/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
ra del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
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del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-00478/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri de la Bordeta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-00479/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora dels 
barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, acollit a 
la convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris
Tram. 314-00480/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Besòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris
Tram. 314-00481/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri del Raval Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris
Tram. 314-00482/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
ra dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2006 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00483/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barcelona en 
el període 2010-2012
Tram. 314-00494/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la cons-
trucció d’habitatges a Barcelona en el període 2010-2012
Tram. 314-00500/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
expropiacions iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i 
sobre la previsió de costos el 2011 i el 2012
Tram. 314-00505/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisions de cèdules d’habitabilitat 
fetes per l’Ajuntament de Barcelona el 2012
Tram. 314-00578/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes signats amb relació a la Borsa d’habitatge de llo-
guer per a joves de Barcelona
Tram. 314-00580/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació de les instal·lacions del metro per a les persones 
amb mobilitat reduïda
Tram. 314-00612/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives als Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya corresponents al 2012
Tram. 314-00615/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre di-
verses dades relatives al servei del tramvia metropolità cor-
responents al 2012
Tram. 314-00619/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de T12 sol·licitades i el nombre de viatges fets amb 
aquestes targetes durant el 2012
Tram. 314-00621/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica feta al Consorci de l’Habitatge del 
2008 ençà i les previsions per al 2013
Tram. 314-00627/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-00628/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la indemnització de l’Agència de Residus de Ca-
talunya a l’empresa Gestió de Residus Especials de Cata-
lunya
Tram. 314-00629/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions d’explotació provisional de la planta incineradora 
de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-00630/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda d’accions d’Ecoparc de Residus Industrials
Tram. 314-00631/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de les accions d’Ecoparc de Residus Industrials
Tram. 314-00632/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-00633/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri per a calcular la indemnització d’Ecoparc de Residus 
Industrials a l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-00634/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit 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. 314-00635/10
Resposta del Govern p. 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terrenys adjunts a la incineradora de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-00636/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de l’Institut per al Desenvolupament de les Co-
marques de l’Ebre a la Terra Alta
Tram. 314-00640/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes amb relació a la Via Verda de la Terra 
Alta
Tram. 314-00641/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes de l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
garantir el subministrament d’aigua a diversos municipis del 
Priorat
Tram. 314-00643/10
Resposta del Govern p. 29

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del desallotjament d’una nau del pas-
satge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00001/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ordre judicial per al desallotjament d’una nau 
del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00002/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la denúncia de la propietat de la nau del passatge 
de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00003/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ocupació il·legal d’una nau del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00004/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el de-
sallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00005/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la desestimació de la mediació d’un advocat en el 
desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00006/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació del Departament d’Interior en els 
desallotjaments del carrer de Zamora del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 311-00007/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació del Departament d’Interior en la batuda 

posterior als desallotjaments del carrer de Zamora del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00008/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la valoració del conseller d’Interior amb relació 
a les batudes indiscriminades dirigides a persones d’origen 
subsaharià
Tram. 311-00009/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la coordinació entre el Departament d’Interior 
i l’Ajuntament de Barcelona en els desallotjaments del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00010/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la petició de l’Ajuntament de Barcelona als Mossos 
d’Esquadra per a desallotjar una nau del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00011/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús de gas pebre per part dels Mossos d’Esquadra 
en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00012/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les instruccions del Departament d’Interior als 
Mossos d’Esquadra amb relació a l’ús de gas pebre
Tram. 311-00013/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones ateses en centres mèdics 
arran del desallotjament d’una nau del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00014/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esqua-
dra amb relació als desallotjaments exprés
Tram. 311-00015/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els suposats delictes flagrants a l’empara dels 
quals es va desallotjar una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00016/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació dels ocupants de la nau desallotjada del 
passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00017/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el contacte entre el Departament d’Interior i 
els serveis socials municipals amb relació al desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 311-00018/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració del conseller d’Interior amb relació al 
desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00019/10
Anunci p. 37
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la detenció de diverses persones en 
el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00020/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el protocol d’actuació amb relació a les persones 
detingudes en el des allotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00021/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’atesos pel metge forense de la 
comissa ria dels Mossos d’Esquadra de les Corts, a Barce-
lona, arran del desallotjament d’una nau del passatge Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00022/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals es va posar a disposició de 
la Policia Nacional un detingut amb relació al desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 311-00023/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de l’ingrés al Centre d’Internament per 
a Estrangers d’un detingut en el desallotjament d’una nau 
del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00024/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement de les circumstàncies personals 
del detingut en el desallotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00025/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del desallotjament d’una oficina bancària 
del barri de Torre- romeu, de Sabadell
Tram. 311-00072/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els efectius dels Mossos d’Esquadra desple-
gats en el desallotjament d’una oficina bancària del barri de 
Torre- romeu, de Sabadell
Tram. 311-00073/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu pel qual els mossos d’esquadra desple-
gats en el desallotjament d’una oficina bancària del barri de 
Torre- romeu, de Sabadell, no anaven identificats
Tram. 311-00074/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els cops de porra que van rebre diverses perso-
nes en el desallotjament d’una oficina bancària del barri de 
Torre- romeu, de Sabadell
Tram. 311-00075/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’obertura d’una investigació sobre l’actuació poli-
cial en el desallotjament d’una oficina bancària del barri de 
Torre- romeu, de Sabadell
Tram. 311-00076/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el desplegament policial en el desallotjament 
d’una oficina bancària del barri de Torre-romeu, de Sabadell
Tram. 311-00077/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’acord entre la direcció policial del desallotjament 
d’una oficina bancària del barri de Torre-romeu, de Sabadell, 
i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Crisi
Tram. 311-00078/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a 
la Val d’Aran
Tram. 311-00099/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’acampada de protesta de mossos d’esquadra a 
Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00100/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els problemes d’allotjament dels mossos d’esqua-
dra destinats a Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00101/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les gestions per a solucionar els problemes d’allot-
jament dels mossos d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran 
(Val d’Aran)
Tram. 311-00102/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’habilitació d’un alberg per a solucionar els proble-
mes d’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a Vielha 
e Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00103/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la prohibició als mossos d’esquadra de dormir a la 
comissaria de Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00104/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les reunions del conseller d’Interior amb els sindi-
cats dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00105/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les negociacions entre el Departament d’Interior i 
els sindicats dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00106/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el subministrament d’armilles antibales als mossos 
d’esquadra
Tram. 311-00107/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de posar vigilants privats de seguretat 
a les presons
Tram. 311-00108/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència de contactes entre el Departament 
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d’Interior i el Govern de l’Estat per a modificar la Llei de vigi-
lància penitenciària
Tram. 311-00109/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la proposta de canvi dels uniformes dels mossos 
d’esquadra
Tram. 311-00110/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència de contactes amb empreses per al 
canvi d’uniformes dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00111/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu pel qual no es fan reposicions del vestuari 
dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00112/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació dels sindicats en l’aprovació dels 
nous uniformes dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00113/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris d’aplicació de l’acord sobre la segona 
activitat dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00114/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els mossos d’esquadra que s’han acollit a l’acord 
sobre segona activitat
Tram. 311-00115/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la flexibilització del sistema d’incompatibilitats dels 
mossos d’esquadra
Tram. 311-00116/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible ordre de retirar les pancartes reivindi-
catives de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00117/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’autoritat dels comandaments dels Mossos 
d’Esquadra per a retirar les pancartes reivindicatives de les 
comissaries
Tram. 311-00118/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el respecte a la llibertat d’expressió dels mossos 
d’esquadra amb relació a les pancartes reivindicatives de les 
comissaries
Tram. 311-00119/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris que aplica amb relació a les malalties 
professionals dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00120/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les gestions amb el Govern de l’Estat amb relació a 
l’edat de jubilació dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00121/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris del Departament d’Interior per a 
descomptar del sou els dies de baixa per intervencions qui-
rúrgiques
Tram. 311-00122/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la relació de vehicles de quatre rodes dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-00123/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les transmissions del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00124/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’abast de les obres previstes a la carretera C-55 
per a reduir-ne l’accidentalitat
Tram. 311-00131/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estat d’execució de les obres de millorament de 
la carretera C-55
Tram. 311-00132/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’accidentalitat de la carretera C-55
Tram. 311-00133/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les depuradores d’aigües residuals d’Horta de 
Sant Joan, Ulldemolins, Térmens, Menàrguens i Sant Jaume 
d’Enveja
Tram. 311-00134/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la col·laboració entre administracions per a la 
construcció i l’explotació d’infraestructures ambientals
Tram. 311-00135/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les carreteres N-141e i C-63
Tram. 311-00136/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions fetes per a reduir l’accidentalitat a 
les carreteres N-141e i C-63
Tram. 311-00137/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix 
Camp) amb relació a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, re-
lativa a la millora de barris
Tram. 311-00198/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix 
Camp) amb relació a l’aplicació el 2012 de la Llei 2/2004, re-
lativa a la millora de barris
Tram. 311-00199/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari de pagament del deute amb l’Ajunta-
ment de Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 311-00200/10
Anunci p. 53
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la responsabilitat que assumirà amb relació 
a l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ajuntament de 
Cambrils (Baix Camp)
Tram. 311-00201/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els efectes dels impagaments dels deutes contrets 
amb els ajuntaments
Tram. 311-00202/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de pagar l’import compromès amb 
l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) per a la construcció 
d’una galeria de tir amb arc
Tram. 311-00203/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la relació entre l’impagament de l’import com-
promès amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) per a la 
construcció d’una galeria de tir amb arc i l’anunci de l’Ajunta-
ment d’acomiadar treballadors interins
Tram. 311-00204/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció de l’aportació a l’Escola de Música de 
Cambrils (Baix Camp)
Tram. 311-00205/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la seva responsabilitat en l’acomiadament de tre-
balladors de l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 311-00206/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la relació entre l’impagament del deute a l’Ajun-
tament de Cambrils (Baix Camp) i el pacte de govern en 
aquest ajuntament
Tram. 311-00207/10
Anunci p. 56

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
governança i la gestió de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-00933/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis relatius a la governança de l’Institut Català de la Sa-
lut encarregats pel Departament de Salut, el Servei Català 
de la Salut o l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-00934/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la ràtio de metges i infermers per habitant el 2010 i al gener 
del 2013
Tram. 314-00935/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació dels objectius sanitaris fixats el 2010 i el 2012
Tram. 314-00936/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de reincidència al servei d’urgències el 2012
Tram. 314-00937/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació del darrer anuari sobre l’educació de la Fundació 

Jaume Bofill amb relació al percentatge d’alumnes estran-
gers a les escoles públiques i concertades
Tram. 314-00938/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de l’estudi de la Fundació Jaume Bofill «Munici-
pis contra la segregació escolar. Sis experiències de política 
educativa local»
Tram. 314-00939/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atorgament de permisos de prospecció i explotació d’hidro-
carburs no convencio nals mitjançant la fracturació hidràulica
Tram. 314-00940/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives a la privatització per a les empreses públiques i 
els consorcis
Tram. 314-00941/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
informes relatius a fusions, gestió compartida i altres refor-
mes en les empreses públiques i els consorcis
Tram. 314-00942/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes per a simplificar i augmentar l’autonomia de ges-
tió de les empreses públiques i dels consorcis
Tram. 314-00943/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes per al governament de les empreses públiques i 
dels consorcis
Tram. 314-00944/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes sanitàries atorgades per l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social
Tram. 314-00945/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps d’espera per a intervencions quirúrgiques sense 
temps garantit
Tram. 314-00946/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes sanitàries atorgades del setembre del 
2012 al gener del 2013
Tram. 314-00947/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats del treball sobre les necessitats d’atenció de les 
famílies de persones amb malaltia mental greu o addiccions
Tram. 314-00948/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació de les dades de la història clínica i de la valora-
ció de dependència
Tram. 314-00949/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa «Cuida’m»
Tram. 314-00950/10
Formulació p. 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’infermers d’enllaç i de referència de 
pacients crònics
Tram. 314-00951/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats de l’estudi «Itineraris en salut mental: les necessi-
tats dels usuaris i les seves famílies en el procés terapèutic»
Tram. 314-00952/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa de consultoria i suport de la xarxa de 
salut mental comunitària
Tram. 314-00953/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Pla director de salut mental i addiccions
Tram. 314-00954/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de professionals de la xarxa de salut 
mental del 2003 ençà
Tram. 314-00955/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’aplicació de la història clínica compartida
Tram. 314-00956/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’aplicació de la interconnexió per mitjà de la història 
clínica compartida
Tram. 314-00957/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
diagnòstic i l’atenció a les persones autistes
Tram. 314-00958/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’aplicació del programa d’entrenament i capacitació 
per a familiars de persones amb trastorns mentals greus
Tram. 314-00959/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe de PricewaterhouseCoopers sobre la gestió de la 
sanitat pública
Tram. 314-00960/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’informe encarregat a Price waterhouseCoopers so-
bre la gestió de la sanitat pública
Tram. 314-00961/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de construcció d’un centre d’atenció primària a 
Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-00962/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reparació de les instal·lacions de climatització de l’hospital 
psiquiàtric del Centre Penitenciari Brians 1
Tram. 314-00963/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de mi-
llorament i condicionament de la carretera B-224
Tram. 314-00964/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés d’adjudicació de l’obra de restauració de l’edifici Ca 
l’Orga, de Picamoixons, a Valls (Alt Camp)
Tram. 314-00965/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del programa «Romànic obert» a les co-
marques de Tarragona
Tram. 314-00966/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requisits que no compleix la tercera fase d’urbanització de la 
plaça Major de Prades (Baix Camp)
Tram. 314-00967/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requisits que no compleix la restauració de l’església de 
Santa Maria de Bell-lloc, de Santa Coloma de Queralt (Con-
ca de Barberà)
Tram. 314-00968/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requisits que no compleix la rehabilitació de l’edifici del 
celler de la Cooperativa de Rocafort de Queralt (Conca de 
Barberà)
Tram. 314-00969/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estratègies de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per a inte-
grar el sector agropecuari
Tram. 314-00970/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00971/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació dels ens locals en l’adopció de mesures per a 
reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-00972/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ens locals que participen en l’adopció de mesures per a 
reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-00973/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les organitzacions agràries que participen en l’adopció de 
mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00974/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de les organitzacions agràries en l’adopció de 
mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00975/10
Formulació p. 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el procés d’adjudicació de l’obra d’adequació del Parc del 
Museu del Mar Les Casotes, de Sant Carles de la Ràpita 
(Montsià)
Tram. 314-00976/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés d’adjudicació de l’obra de restauració de Ca Don Joan, 
de Vinebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-00977/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés d’adjudicació de l’obra de restauració del celler coo-
peratiu modernista del Pinell de Brai (Terra Alta)
Tram. 314-00978/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requisits que no compleix l’arranjament de l’església de la 
Mare de Déu de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 314-00979/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requisits que no compleix la rehabilitació de l’església nova 
de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-00980/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a ajornar la rehabilitació de la muralla d’Ulldeco-
na (Montsià)
Tram. 314-00981/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cinema en català a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-00982/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Cicle de Cinema Infantil en Català a les Terres de l’Ebre i a 
les comarques de Tarragona
Tram. 314-00983/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de poblacions del Camp de Tarragona i de les Ter-
res de l’Ebre que participen en «El documental del mes»
Tram. 314-00984/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la prolongació de l’A-7
Tram. 314-00985/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la carretera N-340
Tram. 314-00986/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a les variants de la carretera N-420
Tram. 314-00987/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-

fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la connexió de l’A-27 amb l’AP-2
Tram. 314-00988/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la connexió de l’A-27 amb el port de Tarragona
Tram. 314-00989/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
als accessos a l’aeroport de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-00990/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
al Corredor Mediterrani
Tram. 314-00991/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a l’accessibilitat de diverses estacions
Tram. 314-00992/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
al port de Tarragona
Tram. 314-00993/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
protecció de les esglésies d’Aran
Tram. 314-00994/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del Pla director de la Vall d’Aran
Tram. 314-00995/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució de la societat AMB
Tram. 314-00996/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació de la gestió de l’aigua de la xarxa d’abastament 
Ter Llobregat a Accio na
Tram. 314-00997/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients incoats i les activitats fetes a l’Oficina Antifrau de 
Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-00998/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels préstecs atorgats per les diputacions provinci-
als a la Generalitat en els exercicis pressupostaris del 2012 
i del 2013
Tram. 314-00999/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cost dels protocols i de les reunions dels òrgans de funcio-
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nament intern previstos en l’acord de legislatura signat entre 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya
Tram. 314-01000/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de substitucions de mestres de primària en els cen-
tres que fan la sisena hora
Tram. 314-01001/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a remodelar l’Escola Sant 
Jordi i el calendari d’obres previst
Tram. 314-01004/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-01005/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les despeses no abonades i assumides per l’Ajuntament de 
Barcelona
Tram. 314-01006/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de pagar els deutes pendents amb l’Ajuntament de 
Barcelona
Tram. 314-01007/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions tingudes amb el Govern de l’Estat en 
la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solu-
ció de Conflictes amb relació al Reial decret llei 14/2010, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu
Tram. 314-01008/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
solucions proposades pel grup de treball de la Subcomissió 
de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes 
amb relació al Reial decret llei 14/2010, de mesures urgents 
de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu
Tram. 314-01009/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 14/2010, de mesures urgents de racionalització de 
la despesa pública en l’àmbit educatiu
Tram. 314-01010/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les ambulàncies de transport sanitari urgent del Pla integral 
d’urgències de Catalunya que han deixat de prestar servei 
en data del 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01011/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en els recursos de transport sanitari urgent del Pla in-
tegral d’urgències de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-01012/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instruccions del Servei d’Emergències Mèdiques amb rela-
ció a la reducció d’ambulàncies
Tram. 314-01013/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a primeres visites a metges especialistes 
en el centre d’atenció primària de la Torrassa de l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 314-01014/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les llistes d’espera per a primeres visites amb metges espe-
cialistes al CAP La Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat, en 
data del 31 de gener de 2013
Tram. 314-01015/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost i el dèficit anual de les universitats públiques del 
2003 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01016/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació global per al funcionament, programes, inver-
sions, recerca, innovació i transferència de les universitats 
públiques del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01017/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa per alumne en universitats del 2003 al 2012 i les 
previsions per al 2013
Tram. 314-01018/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per matrícula a les universitats públiques del 
2003 ençà
Tram. 314-01019/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles i el nombre d’alumnes de les universitats públiques 
del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01020/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb el Govern de l’Estat per a negociar els crèdits 
per als parcs científics i tecnològics i per a recerca i innova-
ció a les universitats públiques
Tram. 314-01021/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
retards dels pagaments a les universitats públiques
Tram. 314-01022/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució d’alumnes a les universitats entre el 2003 i el 2013
Tram. 314-01023/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de reducció i tancament de la Comissió per 
a l’Estudi de la Governança del Sistema Universitari de Ca-
talunya
Tram. 314-01024/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de reforma del govern i la gestió per a l’Hospital 
Clínic de Barcelona
Tram. 314-01025/10
Formulació p. 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en la fórmula jurídica, els patrons, el capital i els esta-
tuts proposats per a l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 314-01026/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons, els beneficis i els inconve nients dels canvis en tots els 
àmbits a l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 314-01027/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estratègies per a les reformes en la Corporació Sanità-
ria Clínic
Tram. 314-01028/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Corporació Sanitària Clínic amb els diversos 
ens de participació en aquesta corporació per a la proposta 
de reformes del 2011 ençà
Tram. 314-01029/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
moment de l’aprovació de les reformes de la Corporació Sa-
nitària Clínic
Tram. 314-01030/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reformes plantejades per a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-01031/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
escenaris pressupostaris per a l’Institut Català de la Salut 
per al 2013
Tram. 314-01032/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pressupostos de l’Institut Català de la Salut aprovats i liqui-
dats del 2000 ençà
Tram. 314-01033/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aliances estratègiques de l’Institut Català de la Salut amb 
proveïdors i entitats del 2011 ençà
Tram. 314-01034/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis previstos per a la llei de pressupostos del 2013 per a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-01035/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords de reformes presos en el Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut del 2011 ençà
Tram. 314-01036/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions i els acords en les comissions de professionals i de 
participació el 2011 i el 2012
Tram. 314-01037/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels pressupost i dels centres de la central de com-
pres, logística i distribució Logaritme, SA, des de la seva cre-
ació fins al 2013 i les previsions per a la resta de la legislatura
Tram. 314-01038/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del salari i els horaris dels professionals amb rela-
ció laboral de conveni amb l’Institut Català de la Salut i amb 
la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública del 2003 ençà i les 
previsions per al 2014 i el 2015
Tram. 314-01039/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles de l’Institut Català de la Salut i de la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública
Tram. 314-01040/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
assignacions pressupostàries per a cada regió i sector sani-
tari del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01041/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris assistencials i de reducció d’assignació pressupos-
tària a la sanitat pública per al 2013
Tram. 314-01042/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper de l’Agència de Salut Pública en la compra de serveis 
i el control de les prestacions que estableix la Llei 18/2009, 
de salut pública
Tram. 314-01043/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans de serveis sanitaris, de reordenació de l’activitat, de 
gestió compartida i de l’activitat privada addicional per a les 
regions i els sectors sanitaris per al període 2013-2016
Tram. 314-01044/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la planificació de l’activitat i dels centres sanitaris de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès) i del Baix Llobregat per al 
període 2013-2016
Tram. 314-01045/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
professionals emèrits del sistema sanitari
Tram. 314-01046/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones jubilades als seixanta-cinc anys anual-
ment a l’Institut Català de la Salut des del 2003 fins al 2012 i 
les previsions per al 2013
Tram. 314-01047/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els metges estrangers que han convalidat l’especialitat del 
20003 ençà i els que ho estan esperant
Tram. 314-01048/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres concertats que han signat un contracte programa 
per a rebre recursos a canvi de garantir la gratuïtat de l’edu-
cació a les famílies
Tram. 314-01049/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis contractats a Método 3 en el període 2004-2010
Tram. 314-01050/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb rela-



26 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

SUMARI 11

ció a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-01051/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb rela-
ció a l’aplicació el 2012 de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-01052/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de pagament del deute amb l’Ajuntament de Cam-
brils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01053/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la responsabilitat que assumirà amb relació a l’expedient 
de regulació d’ocupació de l’Ajuntament de Cambrils (Baix 
Camp)
Tram. 314-01054/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes dels impagaments dels deutes contrets amb els 
ajuntaments
Tram. 314-01055/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de pagar l’import compromès amb l’Ajuntament de 
Cambrils (Baix Camp)per a la construcció d’una galeria de tir 
amb arc
Tram. 314-01056/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació entre l’impagament de l’import compromès amb 
l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) per a la construcció 
d’una galeria de tir amb arc i l’anunci de l’Ajuntament d’aco-
miadar treballadors interins
Tram. 314-01057/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de l’aportació a l’Escola de Música de Cambrils 
(Baix Camp)
Tram. 314-01058/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva responsabilitat en l’acomiadament de treballadors de 
l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-01059/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’impagament del deute a l’Ajuntament de Cam-
brils (Baix Camp) i el pacte de govern en aquest ajuntament
Tram. 314-01060/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb els ajuntaments amb relació a l’aplicació el 2010 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-01061/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb els ajuntaments amb relació a l’aplicació el 2011 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-01062/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb els ajuntaments amb relació a l’aplicació el 2012 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-01063/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació econòmica per a l’aplicació el 2013 de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01064/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis de pagament del deute amb els ajuntaments amb 
relació a l’aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, del 2010 ençà
Tram. 314-01065/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis de pagament del deute amb l’Ajuntament de Figaró-
Montmany (Vallès Oriental) per obres executades els anys 
2010 i 2011
Tram. 314-01066/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut i l’import previst en aplicació de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01067/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds rebudes amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-01068/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació 
a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01069/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dictàmens emesos en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-01070/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dictàmens introduïts a l’aplicació de l’Imserso amb relació a 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01071/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones amb dret a percebre ajuts en aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01072/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones amb dret a percebre ajuts introduïdes a l’aplicació 
de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència
Tram. 314-01073/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les prestacions atorgades en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01074/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
prestacions atorgades introduïdes a l’aplicació de l’Imserso 
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amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-01075/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben una prestació en aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01076/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb dret a rebre una prestació en apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01077/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb dret a rebre una prestació introdu-
ïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01078/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben una prestació en aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01079/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que reben una prestació introduï-
des a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01080/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
moda i la mitjana de temps de resolució de les sol·licituds 
d’ajuts en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-01081/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
moda i la mitjana de l’import de les prestacions atorgades 
en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 314-01082/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
moda i la mitjana de l’import de les prestacions atorgades 
per copagament en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-01083/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat ingressada per l’Estat en concepte de la partida 
prevista per al nivell convingut en aplicació de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01084/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat ingressada per l’Estat en concepte de la partida 
prevista per al nivell mínim garantit en aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01085/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència, el 2012
Tram. 314-01086/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de la retroactivitat en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa la dependència
Tram. 314-01087/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
incompatibilitats en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-01088/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució de les intensitats horàries màximes dels serveis 
en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 314-01089/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis aprovats per l’Estat en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01090/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat ingressada per l’Estat a la Generalitat en aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, el 
2012, i la previsió per al 2013
Tram. 314-01091/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de cuidadors familiars amb relació a l’aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01092/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de les prestacions econòmiques per als cuida-
dors en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-01093/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-01094/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla parcial del centre direccional de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) i sobre el requeriment per a declarar sòl 
contaminat l’abocador de Can Planas
Tram. 314-01095/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
presumpte frau en l’impost sobre el valor afegit de la Funda-
ció Catalana de l’Esplai i l’empresa 7 i Tria
Tram. 314-01096/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les prospeccions amb la tècnica de la fracturació hidràulica
Tram. 314-01097/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració de l’informe del Consell de Relacions Laborals 
de Catalunya sobre les mesures de racionalització dels ho-
raris laborals
Tram. 314-01098/10
Formulació p. 113
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’institut del barri de Cappont, de 
Lleida (Segrià)
Tram. 314-01099/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament i l’oferta formativa de les escoles de música i 
dansa
Tram. 314-01100/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb la consultora Price waterhouseCoopers del 
2011 ençà
Tram. 314-01101/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 
2010
Tram. 314-01102/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica po-
licial de Sabadell el 2010
Tram. 314-01103/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 
2011
Tram. 314-01104/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica po-
licial de Sabadell el 2011
Tram. 314-01105/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 
2012
Tram. 314-01106/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica po-
licial de Sabadell el 2012
Tram. 314-01107/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 
2013
Tram. 314-01108/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica po-
licial de Sabadell el 2013
Tram. 314-01109/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra de l’àrea bàsica policial de 
Sabadell que han estat traslladats fora de la regió policial
Tram. 314-01110/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 
2010
Tram. 314-01111/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2010
Tram. 314-01112/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola 
del Vallès el 2010
Tram. 314-01113/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 
2011
Tram. 314-01114/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2011
Tram. 314-01115/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola 
del Vallès el 2011
Tram. 314-01116/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 
2012
Tram. 314-01117/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2012
Tram. 314-01118/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies de l’àrea bàsica policial de Cerdanyo-
la del Vallès el 2012
Tram. 314-01119/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 
2013
Tram. 314-01120/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2013
Tram. 314-01121/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola 
del Vallès el 2013
Tram. 314-01122/10
Formulació p. 120

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre el programa Esport Club emès pel canal Es-
port3 el 6 de febrer de 2013
Tram. 313-00001/10
Anunci p. 121

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre la previsió de fer un expedient 
de regulació d’ocupació a les empreses de la Corporació
Tram. 322-00001/10
Anunci p. 121

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les negociacions del contracte 
programa per a dotar d’estabilitat pressupostària la Corpo-
ració
Tram. 322-00002/10
Anunci p. 121

Pregunta al president del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre el tancament econòmic de 
l’exercici 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 322-00003/10
Anunci p. 122

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la reducció de costos que ha re-
portat l’eliminació de l’emissora iCat
Tram. 322-00004/10
Anunci p. 122

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les mesures d’eficiència per a 
no sacrificar el model i garantir el lideratge
Tram. 322-00005/10
Anunci p. 122

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els efectes de les retallades en 
la indústria audiovisual
Tram. 322-00006/10
Anunci p. 123

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el pla de viabilitat de TV3 i Ca-
talunya Ràdio
Tram. 322-00007/10
Anunci p. 123

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’estalvi procedent del tanca-
ment de canals
Tram. 322-00008/10
Anunci p. 123

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el nombre de contractes no in-
closos en el conveni col·lectiu
Tram. 322-00009/10
Anunci p. 124

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els motius pels quals es mante-
nen contractes no inclosos en el conveni col·lectiu
Tram. 322-00010/10
Anunci p. 124

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el resultat final de l’oferta au-
diovisual i del tancament pressupostari del 2012 de la Cor-
poració
Tram. 322-00011/10
Anunci p. 124

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

oralment en comissió sobre el contracte programa i el pla de 
viabilitat de la Corporació
Tram. 322-00012/10
Anunci p. 125

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de negociació dels 
convenis laborals de la Corporació
Tram. 322-00013/10
Anunci p. 125

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’oferta de canals de televisió i 
emissores de ràdio de la Corporació
Tram. 322-00014/10
Anunci p. 125

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el control dels contin-
guts de la programació de TV3
Tram. 323-00001/10
Anunci p. 126

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre les preguntes que el 
programa Els matins formula a la seva audiència
Tram. 323-00002/10
Anunci p. 126

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre l’Arxiu Sonor i els acords 
amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Tram. 323-00003/10
Anunci p. 126

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre el projecte d’iCat.cat
Tram. 323-00004/10
Anunci p. 127

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la programació de Tele-
visió de Catalunya el 2013
Tram. 323-00005/10
Anunci p. 127

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la relació entre la in-
dústria del sector audiovisual i la producció de Televisió de 
Catalunya
Tram. 323-00006/10
Anunci p. 127
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció de la navegació fluvial tu-
rística a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-00288/10

Resposta del Govern
Reg. 2517 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00288/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la promoció de la navegació fluvial turística a la Ribe-
ra d’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Des de l’Institut per al Desenvolupament de les comar-
ques de l’Ebre (IDECE) la promoció de la navegació 
fluvial de caràcter turístic es du a terme pels 117 qui-
lòmetres de canal navegable. Aquests 117 quilòmetres 
transcorren per les comarques de les Terres de l’Ebre. 
No obstant això, us informo que des de l’IDECE  
l’any 2012 s’han dut a terme les següents actuacions:

– El 7 de juliol de 2012 es va fer la 3a baixada Vogant 
per l’Ebre des de Miravet fins a Benifallet. Va aplegar 
uns 800 participants i unes 700 piragües.

– Dins la promoció de navegabilitat al riu Ebre a tra-
vés de mitjans audiovisuals cal esmentar la publicitat 
retransmesa per Cadena Dial, Cadena Ser, Canal 21, 
Ebre televisió i Imagina Ràdio.

– Dins la promoció a través de la premsa escrita, cal 
esmentar la publicitat impresa al diari l’Ebre i a la re-
vista Descobrir Catalunya.

Perquè la navegabilitat al riu Ebre sigui una realitat i 
es pugui promocionar, l’IDECE, abans d’obrir la tem-
porada de navegabilitat (per Setmana Santa) i durant 
tota la temporada que està oberta, ha de vetllar perquè 
el canal estigui en òptimes condicions de navegació, 
és a dir, neteja de macròfits, senyalització, manteni-
ment dels embarcadors, etc. Pel que fa als embarca-
dors, a hores d’ara, s’està elaborant l’avantprojecte per 
dotar-los de serveis i així poder ampliar l’oferta turís-

tica en tot el tram navegable que va des d’Ascó fins 
Amposta.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la moció relativa a 
la defensa del règim de cabals ambientals 
aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre
Tram. 314-00290/10

Resposta del Govern
Reg. 2518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00290/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la moció relativa a la defensa del rè-
gim de cabals ambientals aprovada pel Ple del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El mes de desembre de 2012 la Comissió de Sosteni-
bilitat a les Terres de l’Ebre (CSTE), en qualitat d’òr-
gan consultiu, assessor, de concertació i participa-
ció del PIPDE (Pla integral de protecció del delta de 
l’Ebre), va presentar al·legacions al Pla Hidrològic de la 
Conca de l’Ebre (PHCE). Entre les al·legacions pre-
sentades hi havia la referent als cabals ambientals de 
l’Ebre. Actualment, finalitzat el tràmit d’informació 
pública al PHCE, s’està a l’espera que es resolguin les 
al·legacions presentades. Per tant, el Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre, en tant que forma part de la 
CSTE, haurà d’esperar el resultat de l’estudi de les es-
mentades al·legacions.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat accessibles i en obres
Tram. 314-00442/10

Resposta del Govern
Reg. 2519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00442/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessi-
bles i en obres

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

En aquests moments les úniques estacions a Barcelona 
de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya que resten pendents d’adaptació a persones amb 
mobilitat reduïda són les de Gràcia, Sarrià, Putxet i 
Peu de Funicular.

Les obres de millora de l’accessibilitat de l’estació de 
Gràcia es troben actualment en fase d’execució, amb 
previsió de finalització durant l’estiu de 2013.

Pel que fa a les altres tres estacions, els corresponents 
projectes d’adaptació es troben en fase de redacció. 
Serà una vegada enllestits aquests projectes, i en fun-
ció de les disponibilitats pressupostàries, quan es po-
drà concretar el calendari de la seva execució.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de carnets de pensionista 
en circulació a Barcelona
Tram. 314-00450/10

Resposta del Govern
Reg. 2520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00450/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de carnets de pensionista en circulació 
a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Carnets per a pensionistes d’FGC hi ha 70.049 carnets 
de modalitat A (65.006 carnets de persones de més de 
65 anys i 5.043 de persones amb discapacitat) i 83.294 
carnets de modalitat B (79.662 carnets de persones de 
més de 65 anys i 3.632 de persones amb discapacitat).

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals, a Bar-
celona, en el període 2010-2011
Tram. 314-00458/10

Resposta del Govern
Reg. 2521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00458/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts tramitats per a habitatges afectats per patolo-
gies estructurals, a Barcelona, en el període 2010-2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les polítiques d’habitatge a la ciutat de Barcelona es-
tan gestionades pel Consorci de l’Habitatge de Barce-
lona (CHB), que és una entitat integrada per l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Us trameto, en Annex I, les dades facilitades pel CHB 
sobre els ajuts atorgats per a habitatges afectats per pa-
tologies estructurals a la ciutat de Barcelona durant els 
anys 2011 i 2012.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl el 2012 i les previ-
sions per al 2013
Tram. 314-00459/10

Resposta del Govern
Reg. 2523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00459/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català 
del Sòl el 2012 i les previsions per al 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

L’Incasòl no ha iniciat durant l’any 2012 a la ciutat de 
Barcelona cap habitatge ni cap promoció d’habitatges, i 
ha finalitzat la construcció de 45 habitatges a la ciutat de 
Barcelona corresponents a la promoció de Trinitat Nova 
del carrer Palamós, Bloc G-1.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va lliurar, du-
rant el 2013, 194 habitatges.

L’Incasòl preveu poder iniciar a la ciutat de Barcelo-
na dues promocions (Colònia Castells, bloc B i Tri-
nitat Nova, Bloc D). La data prevista de finalització 
d’aquestes promocions és el segon trimestre de 2015 i 
s’iniciaran les obres quan es disposi de la corresponent 
dotació pressupostària.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges d’inclusió so-
cial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
a Barcelona
Tram. 314-00461/10

Resposta del Govern
Reg. 2524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00461/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

La Xarxa d’habitatges d’inclusió de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya dóna ajuts a les entitats que ges-
tionen habitatges per atendre persones que presenten 
problemes d’inserció i que requereixen una atenció es-
pecial i seguiment durant un període de temps, així 
com a persones víctimes de sobreocupació i de con-
tractes de lloguer en infrahabitatges.

La Xarxa d’habitatges d’inclusió ha donat ajuts cor-
responents a 385 habitatges a la ciutat de Barcelona 
durant l’any 2012.

El 2013 es podrà augmentar el nombre d’entitats que 
reben aquests ajuts d’acord a les noves sol·licituds re-
budes i a les partides pressupostàries disponibles.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’habi-
tatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Bar-
celona en data 8 de gener de 2013
Tram. 314-00462/10

Resposta del Govern

Reg. 2525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00462/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de construcció d’habitatges de protecció 
oficial administrats per l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya a Barcelona en data 8 de gener de 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya no realitza pro-
mocions d’habitatges de protecció oficial.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al barri de la Trinitat Ve-
lla, de Barcelona, en compliment de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00463/10

Resposta del Govern

Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00463/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, 
en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 

314-00463/10, 314-00476/10 a 314-00483/10, amb les 
següents consideracions:

Cadascun dels projectes i actuacions finançats en apli-
cació de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen atenció especial, es poden con-
sultar en la pàgina web d’aquest Departament.

En l’annex I es pot consultar el nivell d’inversió realitzat i 
l’estat d’execució dels projectes de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els solars que l’Institut Català del Sòl 
té en propietat i cedits a Barcelona
Tram. 314-00465/10

Resposta del Govern
Reg. 2527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00465/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els solars que l’Institut Català del Sòl té en propietat i 
cedits a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

L’Incasòl disposa de 4 solars a la ciutat de Barcelona 
en propietat i cap d’aquests ha estat cedit per l’Ajun-
tament de Barcelona. La ubicació d’aquests solars és:

– Barri del Carmel (passatge Calafell, 6)

– Fase V-A del Polvorí.

– Sant Andreu (c/ Lanzarote).

– Les Corts (situats en diverses adreces de l’àmbit de 
la Colònia Castells).

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis privats de 
Barcelona en el període 2011-2012
Tram. 314-00467/10

Resposta del Govern
Reg. 2528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00467/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les subvencions atorgades per a la instal·lació d’as-
censors en edificis privats de Barcelona en el període 
2011-2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les polítiques d’habitatge a la ciutat de Barcelona es-
tan gestionades pel Consorci de l’Habitatge de Barce-
lona (CHB), que és una entitat integrada per l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i les 
aportacions pressupostàries són compartides.

Us trameto, en Annex I, les dades facilitades pel CHB 
sobre els ajuts atorgats per a la instal·lació d’ascensors 
a la ciutat de Barcelona durant els anys 2011 i 2012.

De l’import total d’ajuts concedits per a la instal·lació 
d’ascensors a la ciutat de Barcelona durant els anys 
2011 i 2012 s’han pagat 16.595.321,62 euros.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisió de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2012
Tram. 314-00469/10

Resposta del Govern
Reg. 2529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00469/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de peticions de revisió de cèdules d’habita-
bilitat fetes per l’Ajuntament de Barcelona el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-00469/10 i 314-00578/10, amb les següents consi-
deracions:

El Decret 259/2003, de 21 d’octubre, resta derogat 
des de l’any 2009 i actualment està en vigor el Decret 
141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions d’habi-
tabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

D’altra banda, durant el 2012, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya no va rebre cap petició de l’Ajuntament de 
Barcelona de revisió de cèdules d’habitabilitat. En tot 
cas, pel que fa a les cèdules que corresponen a Ciutat 
Vella, els tècnics municipals són qui realitzen les ins-
peccions que corresponen.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de la cua de maniobres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-00471/10

Resposta del Govern
Reg. 2530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00471/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El projecte constructiu de la nova cua de maniobres a 
l’estació de Plaça Catalunya dels FGC es troba actual-
ment en fase de redacció.

En aquests moments no hi ha cap previsió respec-
te l’inici de les obres corresponents. No obstant ai-
xò, aquesta actuació es troba recollida al document 
d’aprovació inicial del Pla director d’infraestructu-
res 2011-2020, sotmès a informació pública i pendent 
d’aprovació definitiva, que preveu la seva execució du-
rant aquest període.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’inici i finalització de la pro-
moció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia 
Castells de Barcelona
Tram. 314-00472/10

Resposta del Govern
Reg. 2531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00472/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data d’inici i finalització de la promoció de l’Institut 
Català del Sòl a la Colònia Castells de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El passat 31 de juliol de 2012 l’Ajuntament de Barcelo-
na, aquest Departament i l’Incasòl van signar una ad-
denda del conveni de col·laboració per a l’execució del 
PGM per a la segona fase de la Colònia Castells.

L’addenda modifica el contingut i calendari de la cons-
trucció de l’edifici Bloc B, i preveu la construcció de 
48 ha  bitatges a iniciar durant el primer trimestre de 2013, 
amb un termini previst de 24 mesos per a la seva cons-
trucció, sempre que es disposin de les dotacions pres-
supostàries de totes les parts que es derivin del com-
pliment del conveni.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció del projecte i l’inici de les 
obres de soterrament de l’estació d’autobu-
sos de l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 314-00473/10

Resposta del Govern
Reg. 2532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00473/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la redacció del projecte i l’inici de les obres de soter-
rament de l’estació d’autobusos de l’estació de Sants, 
de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Actualment Adif està portant a terme la redacció del 
projecte constructiu de la nova estació d’autobusos de 
Sants.

No serà fins a la finalització de la seva redacció i tra-
mitació administrativa que es podrà tenir una defini-
ció en detall de les actuacions que permeti elaborar un 
calendari d’execució de les obres.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres de millora-
ment de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Ur-
quinaona
Tram. 314-00474/10

Resposta del Govern
Reg. 2533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00474/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres de millorament de l’accessibi-
litat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de 
l’estació d’Urquinaona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El projecte constructiu per la millora de l’accessibilitat 
de l’intercanviador de les línies 1 i 4 de metro de l’es-
tació d’Urquinaona està en redacció. Es preveu la seva 
finalització pel segon semestre de 2013. Serà una ve-
gada redactat el projecte que es podrà conèixer la du-
rada i el pressupost de les obres i establir el calendari 
en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al barri de la Barceloneta, 
de Barcelona, acollit a la convocatòria del 
2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a 
la millora de barris
Tram. 314-00476/10

Resposta del Govern
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00463/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Bon 
Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2009 en aplica-
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris
Tram. 314-00477/10

Resposta del Govern
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00463/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Coll, de 
Barcelona, acollit a la convocatòria del 2007 
en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-00478/10

Resposta del Govern
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00463/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Bor-
deta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-00479/10

Resposta del Govern
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00463/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execu-
ció del projecte de millora dels barris de la 
Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2007 en aplica-
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris
Tram. 314-00480/10

Resposta del Govern
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00463/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Be-
sòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00481/10

Resposta del Govern
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00463/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Raval 
Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-00482/10

Resposta del Govern
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00463/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris de Torre 
Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelona, aco-
llit a la convocatòria del 2006 en aplicació de 
la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00483/10

Resposta del Govern
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00463/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a Barcelona en el període 2010-2012
Tram. 314-00494/10

Resposta del Govern
Reg. 2534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00494/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barce-
lona en el període 2010-2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us trameto, en Annex I, els ingressos derivats del cànon 
de l’aigua a la ciutat de Barcelona, des de l’any 2010 fins 
l’any 2012, desglossats per semestres.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament financer de l’Institut 
Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per la promoció i la construc-
ció d’habitatges a Barcelona en el període 
2010-2012
Tram. 314-00500/10

Resposta del Govern
Reg. 2535 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00500/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la promoció 
i la construcció d’habitatges a Barcelona en el període 
2010-2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya no realitza pro-
mocions d’habitatges de protecció oficial.

Per altra banda, els préstecs signats per l’INCASÒL 
per a la construcció d’habitatges a la ciutat de Barcelo-
na han estat els següents:

– En data 21 d’abril de 2010, préstec hipotecari per a la 
promoció de 125 habitatges, a la Gran Via de les Corts 
Catalanes - Química, per un import de 8.004.818,35 
euros.

Les disposicions d’aquest préstec van ser de 
6.804.095,60 euros el 2010 i 1.200.722,75 euros el 2011.

– En data 23 de novembre de 2010, préstec de finança-
ment parcial de l’operació urbanística de remodelació 
del conjunt urbà de la Colònia Castells i la construcció 
de 124 habitatges, per un import de 60.000.000 euros.

El 2010 no es va disposar de cap quantitat d’aquest 
préstec, el 2011 es va disposar de 15.076.923,08 euros 
i el 2012 es va disposar de 23.369.230,77 euros.

El 2011 i el 2012 l’Incasòl no va signar cap préstec 
hipotecari per a la construcció d’habitatges a la ciutat  
de Barcelona

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les expropiacions iniciades o en pro-
cés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió 
de costos el 2011 i el 2012
Tram. 314-00505/10

Resposta del Govern
Reg. 2536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00505/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les expropiacions iniciades o en procés de tràmit a 
Barcelona i sobre la previsió de costos el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

En els darrers dos anys no s’han iniciat expedients ex-
propiadors a la ciutat de Barcelona encara que sí que 
s’han generat obligacions econòmiques previstes per 
als exercicis del 2011 i 2012, totes elles corresponents 
a projectes d’infraestructures ferroviàries, principal-
ment l’L9 de metro. En annex 1 us trameto la relació 
de les estacions de metro que han generat obligacions 
econòmiques, amb indicació de la línia de metro a què 
correspon i l’import de les indemnitzacions generades, 
expropiació, ocupació temporal o afectació de serveis, 
així com l’any en què s’ha fet efectiva.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisions de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2012
Tram. 314-00578/10

Resposta del Govern
Reg. 2529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00469/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes signats amb relació a 
la Borsa d’habitatge de lloguer per a joves 
de Barcelona
Tram. 314-00580/10

Resposta del Govern
Reg. 2537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00580/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes signats amb relació a la Borsa d’habitat-
ge de lloguer per a joves de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Segons dades facilitades pel Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona, que és l’entitat que gestiona a la ciutat de Bar-
celona el programa de mediació, encarregat d’integrar 
les borses de mediació per al lloguer social i les borses 
joves d’habitatge, durant el 2012 s’han signat 47 contrac-
tes de lloguer per a joves.

Els joves allotjats a la ciutat de Barcelona durant el 2012 
a través del programa de mediació han estat 79.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona preveu 75 no-
ves contractacions d’habitatges de lloguer per a joves 
durant el 2013 a la ciutat de Barcelona realitzats a tra-
vés del programa de mediació.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adaptació de les instal·lacions del 
metro per a les persones amb mobilitat re-
duïda
Tram. 314-00612/10

Resposta del Govern
Reg. 2538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00612/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació de les instal·lacions del metro per a les per-
sones amb mobilitat reduïda

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Actualment de les 139 estacions de la xarxa de metro 
de TMB, 116 estan adaptades a persones amb mobili-
tat reduïda. Pel que fa a la resta d’estacions pendents 
d’adaptació, algunes es troben en procés d’obres o 
amb el projecte d’obra pràcticament executat (Passeig 
de Gràcia L3, Zona Universitària L3, Llacuna L4, Bo-
gatell L4, Collblanc L5 i Virrei Amat L5). Les altres 
17 estacions estan a l’esperar de l’oportuna assignació 
pressupostària.

TMB preveu una partida pressupostària per a l’exercici 
corresponent a l’any 2013 per un valor de 150.000 eu-
ros, amb l’objectiu d’efectuar altres inversions en infra-
estructures per a la millora de l’accessibilitat en metro.

En referència al material mòbil, cal ressenyar que ac-
tualment els trens que donen servei a la xarxa de me-
tro compleixen els requisits d’accessibilitat previstos 
en la legislació i normativa d’aplicació (espais reser-
vats, senyalització, etc.)

Finalment, cal recordar que l’actuació conseqüent i 
prolongada de TMB en el foment de l’accessibilitat, 
i en l’àmbit de la responsabilitat social en general, ha 
estat reconeguda i distingida l’any 2012 per diverses 
entitats independents. Aquests reconeixements han es-
tat pel conjunt d’iniciatives aplicades per afavorir l’ús 
del transport col·lectiu per part de les persones amb 
diversitat funcional i la implicació mostrada amb el 
principi de l’accessibilitat universal.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives als Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya correspo-
nents al 2012
Tram. 314-00615/10

Resposta del Govern
Reg. 2539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00615/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives als Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya corresponents al 2012

Grup Parlamentari: GP PPC
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Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us trameto en Annex I les dades sol·licitades de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya de l’any 2012.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives al servei del 
tramvia metropolità corresponents al 2012
Tram. 314-00619/10

Resposta del Govern
Reg. 2540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00619/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
diverses dades relatives al servei del tramvia metropo-
lità corresponents al 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us trameto, en Annex I, les dades sol·licitades del ser-
vei de tramvia metropolità de l’any 2012.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de T12 sol·licitades i el nom-
bre de viatges fets amb aquestes targetes 
durant el 2012
Tram. 314-00621/10

Resposta del Govern
Reg. 2541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00621/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de T12 sol·licitades i el nombre de viatges 
fets amb aquestes targetes durant el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El nombre de sol·licituds de noves targetes T-12 durant 
l’any 2012 ha estat de 38.733 a l’ATM de Barcelona, 
2.565 a l’ATM de l’Àrea de Lleida a Barcelona, 169 a 
l’ATM del Camp de Tarragona, 10.102 a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona i 1.853 a l’ATM de Girona. Us 
trameto, en Annex I, el detall per municipis.

Tanmateix, el sistema de gestió de la integració tarifà-
ria no diferencia les validacions de les targetes T-12 en 
funció de la seva emissió. Durant el 2012 s’han realit-
zat les següents validacions:

– 15.945.740 ATM de Barcelona

– 346.319 ATM de l’Àrea de Lleida

– 27.087 ATM de l’Àrea de Tarragona

– 149.275 ATM de l’Àrea de Girona

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica feta al Consorci 
de l’Habitatge del 2008 ençà i les previsions 
per al 2013
Tram. 314-00627/10

Resposta del Govern

Reg. 2542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00627/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica feta al Consorci de l’Habitatge 
del 2008 ençà i les previsions per al 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Les polítiques d’habitatge a la ciutat de Barcelona es 
desenvolupen a través del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona (CHB), que és un ens públic associatiu entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Us trameto, en Annex I, les aportacions de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i de la Secretaria d’Ha-
bitatge i Millora Urbana al CHB entre els anys 2008  
i 2012 i la previsió per al 2013.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la decisió de l’Agència de Residus de 
Catalunya de rescindir el contracte de gestió 
de servei públic d’incineració de residus es-
pecials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-00628/10

Resposta del Govern

Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00628/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la decisió de l’Agència de Residus de Catalunya de res-

cindir el contracte de gestió de servei públic d’incine-
ració de residus especials de Constantí (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-00628/10 a 314-00636/10, amb les següents con-
sideracions:

L’aprovació de la Llei 5/2012, de 20 de març, de me-
sures fiscals, financeres i administratives i de creació 
l’impost sobre les estades d’establiments turístics, ha 
suposat la supressió de declaració de servei públic la 
incineració de residus especials.

Com a conseqüència, els béns propietat d’Ecoparc de 
Residus Industrials, SA (ERISA) s’han desafectat del 
servei públic, i s’ha hagut de rescindir de forma anti-
cipada el contracte de concessió del servi públic amb 
el concessionari.

L’import de la indemnització satisfeta per l’Agència 
de Residus de Catalunya (ARC) a l’empresa Gestió de 
Residus Especials de Catalunya (GRECAT) per la re-
solució anticipada del contracte de gestió de servei pú-
blic d’incineració de residus especials de Constantí ha 
estat de 4.927.220 euros en concepte de compensació 
industrial.

El contracte té per objecte la gestió dels residus es-
pecials incinerables per part de GRECAT mitjançant, 
d’una banda, la gestió i l’operació de la planta incine-
radora de residus especials de Constantí i de l’Àrea de 
serveis d’aquesta planta, propietat d’ERISA i de l’ARC 
respectivament, amb la finalitat de tractar els residus 
tèrmicament. D’altra banda, la prestació del servei de 
recollida i transferència de residus especials incinera-
bles o valoritzables energèticament des del Centre de 
Recuperació i Transferència (CRT), propietat de GRE-
CAT, amb la finalitat de gestionar-los adequadament i 
transferir-los a la planta incineradora de Constantí per 
a la seva incineració o a altres plantes incineradores 
d’Europa quan s’excedeixi la capacitat d’aquella.

El preu del contracte consta de dos conceptes diferen-
ciats:

1. Management fee per a la realització dels serveis ob-
jecte del present contracte, que es fixa en 200.000 euros 
mensuals, que és el resultat de la remuneració per la ges-
tió i operació de la incineradora (165.000 euros) i per la 
prestació dels serveis a través del CRT (35.000 euros).

2. Resultat de l’explotació del servei imputable a l’ARC: 
El resultat de l’explotació serà assumit per l’ARC. Així, 
GRECAT abonarà a l’ARC els beneficis obtinguts. En 
canvi, si els resultats són negatius, l’ARC assumirà ín-
tegrament l’import de les eventuals pèrdues que s’ha-
gin produït.
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Les condicions tècniques de funcionament de la plan-
ta incineradora i del CRT s’adequarà a la normativa 
vigent i es compliran uns mínims d’eficiència fixats, 
tant en producció energètica com en un mínim de to-
nes a incinerar, i un mínim de percentatge de sòlids a 
tractar.

La transmissió de la titularitat de les accions públi-
ques respon a la instrumentalització del canvi norma-
tiu aprovat amb la Llei 5/2012 de 20 de març, pel qual 
la Generalitat suprimeix aquest servei públic.

El preu de sortida de privatització de l’ERISA sorgeix 
de la valoració de mercat dels actius adscrits a la planta 
d’incineració de residus de Constantí.

En cap cas es preveu un canvi en el control de la instal-
lació, ja que la planta continuarà formant part de la 
xarxa d’empreses gestores de residus que hi ha a Ca-
talunya i sobre les quals l’administració ambiental en 
fa el pertinent control d’acord amb les autoritzacions 
ambientals i la normativa vigent.

El municipi de Constantí, com a contraprestació a la 
ubicació de la instal·lació en el municipi, ha rebut des 
de la posada en funcionament de la planta, una aporta-
ció econòmica per contribuir en la meitat de les despe-
ses de l’enllumenat públic del municipi per un import 
d’uns 60.000 euros. Aquesta quantitat ha anat augmen-
tant al llarg dels anys amb l’increment de l’IPC, i és 
sota aquest criteri que s’ha fixat en el plec de clàusules 
del concurs de la venda d’ERISA, on es determina que 
l’entitat compradora haurà d’aportar a l’Ajuntament de 
Constantí, una quantitat màxima de 64.122 euros/any.

En compliment de la declaració d’impacte ambiental i 
de l’autorització de la instal·lació es seguiran fent tots 
els controls ambientals.

Els terrenys de propietat pública adjunts a la incine-
radora, en els quals s’havien de fer instal·lacions com-
plementàries de caràcter energètic estan inclosos en la 
venda de l’ERISA.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la indemnització de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya a l’empresa 
Gestió de Residus Especials de Catalunya
Tram. 314-00629/10

Resposta del Govern
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00628/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions d’explotació provisio-
nal de la planta incineradora de Constantí 
(Tarragonès)
Tram. 314-00630/10

Resposta del Govern
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00628/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda d’accions d’Ecoparc de Re-
sidus Industrials
Tram. 314-00631/10

Resposta del Govern
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00628/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de les accions d’Ecoparc 
de Residus Industrials
Tram. 314-00632/10

Resposta del Govern
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00628/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la comissió de se-
guiment de les condicions ambientals i d’im-
pacte sobre la salut a l’entorn de la planta 
incineradora de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-00633/10

Resposta del Govern
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00628/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri per a calcular la indemnit-
zació d’Ecoparc de Residus Industrials a 
l’Ajuntament de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-00634/10

Resposta del Govern
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00628/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
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. 314-00635/10

Resposta del Govern
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00628/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terrenys adjunts a la incineradora 
de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-00636/10

Resposta del Govern
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00628/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Institut per al Des-
envolupament de les Comarques de l’Ebre a 
la Terra Alta
Tram. 314-00640/10

Resposta del Govern
Reg. 2544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00640/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Institut per al Desenvolupament de 
les Comarques de l’Ebre a la Terra Alta

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Des de l’Institut per al desenvolupament de les Comar-
ques de l’Ebre s’ha donat suport al projecte de treball 
a les 7 comarques i als projectes innovadors i expe-
rimentals cofinançats pel FSE (Ordre EMO/337/2012, 
de 10 d’octubre i Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octu-
bre, respectivament).
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També s’han de dur a terme les actuacions següents:

– Dins del programa de treball per al desenvolupa-
ment econòmic de les Terres de l’Ebre l’organització 
d’una jornada monogràfica.

– Dins del programa de treball per a la projecció del 
territori, el proper dia 7 d’abril s’ha de dur a terme la 
2a bicicletada per la via verda (des del Pinell de Brai 
fins a Tortosa)

– Presa de contacte amb les administracions locals de 
la comarca de la Terra Alta per tal de poder reunir es-
forços i potenciar, de forma conjunta, els sectors pro-
ductius de la Terra Alta.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes amb relació a 
la Via Verda de la Terra Alta
Tram. 314-00641/10

Resposta del Govern
Reg. 2545 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00641/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes amb relació a la Via Verda de 
la Terra Alta

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Aquest Departament està assessorant tècnicament al 
Consell Comarcal de la Terra Alta sobre les patologies 
que presenten alguns dels túnels de la via verda de la 
Terra Alta en aquesta comarca.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a garantir el submi-
nistrament d’aigua a diversos municipis del 
Priorat
Tram. 314-00643/10

Resposta del Govern
Reg. 2546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00643/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per a garantir el subministrament d’aigua a diver-
sos municipis del Priorat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està estudiant els 
condicionants tècnics i econòmics que caldria afrontar 
per aconseguir que la xarxa d’abastament del Topograpo 
recuperi les condicions d’operativitat necessàries per 
complir la seva funció. Aquest estudi, que s’està realit-
zant amb el mitjans propis de l’ACA, es posarà en co-
neixement dels interessats per a analitzar la seva apli-
cació, un cop estigui completament definit.

A la reunió del director de l’ACA amb els diferents al-
caldes del Priorat, el mes de novembre de 2012, els 
municipis beneficiaris de l’abastament del Topograpo 
varen reconèixer que mai s’han fet càrrec del mante-
niment de les instal·lacions construïdes i que mai han 
abonat les quantitats a què estaven obligats per conve-
ni. Aquests incompliments del conveni per part dels 
beneficiaris de l’abastament del Topograpo els van ser 
justificats en base a la insatisfacció amb els resultats 
del servei. Així, es va demanar a l’ACA una reformu-
lació integral del projecte, amb la consegüent inversió. 
Atesa la situació financera de l’ACA, la seva Direcció 
no va assumir cap compromís, més encara tenint en 
compte que, abans de reinvertir, caldrà delimitar les 
corresponents responsabilitats derivades de la inope-
rància de la instal·lació actual.

L’ACA, a l’hora d’atorgar concessions d’aigua a les 
comunitats de regants, actua sempre respectant l’or-
dre de preferència d’usos establert a la legislació. En 
aquest sentit, l’article 60 del Text refós de la Llei d’ai-
gües (RDL 1/2001, de 20 de juliol) estableix, a l’ho-
ra d’atorgar una concessió, que s’observarà l’ordre de 
preferència que estableix el pla hidrològic de la conca 
corresponent. El Pla de gestió de districte de conca flu-
vial de Catalunya (Decret 188/2010), a l’article 25 pre-
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veu que cal garantir, en primer lloc, l’abastament de 
població, en segon lloc els regadius i usos agraris, en-
tre d’altres usos i fins a un total de vuit usos diferents. 
Per tant, l’ACA compleix l’esmentada prelació d’usos 
i garanteix, en tot moment, l’abastament a la població 
fins al punt d’alterar, en cas necessari, les condicions 
de les concessions de les comunitats de regants per a 
protegir aquest ordre de prelació.

Les depuradores en execució, a la comarca del Priorat, 
són les següents:

– EDAR i col·lectors de Cabacés

– EDAR i col·lectors de Capçanes

– EDAR i col·lectors de Gratallops

– EDAR i col·lectors Els Guiamets

– EDAR i col·lectors de Marçà

– EDAR i col·lectors de Margalef

– EDAR i col·lectors de Porrera

– EDAR i col·lectors de la Torre de Fontaubella

– EDAR i col·lectors de La Viella Baixa

D’aquestes, la majoria es preveu que finalitzi la seva 
execució durant el transcurs de l’any 2013, a excep-
ció de l’EDAR i col·lectors de Cabacés i l’EDAR i col-
lectors de la Vilella Baixa, ja que actualment està en 
estudi el seu calendari de finalització.

Les depuradores projectades a la comarca del Priorat 
són:

– Les adequacions finals per a les EDAR barranc de la 
Vila i barranc de Pou (El Masroig)

– EDAR i col·lectors d’Escaladei (La Morera de Mont-
sant)

La majoria d’estacions de tractament d’aigües residu-
als de la comarca del Priorat, que encara no han entrat 
en funcionament, estan pendents dels darrers tràmits 
per considerar finalitzada la seva execució. Tot i així, 
es troben en un estat molt avançat d’execució i es pre-
veu que es vagin posant en funcionament en la mesura 
que es puguin anar solucionar els darrers tràmits.

El cas de l’EDAR d’Ulldemolins és una mica diferent 
a la resta d’obres, ja que està finalitzat però no ha entrat 
en funcionament perquè s’està a l’espera que el Minis-
teri d’Agricultura Alimentació i Medi Ambient, que és 
qui ha executat l’obra, la cedeixi a la Generalitat, a tra-
vés d’ACUAMED, S.A. En aquest sentit, ACUAMED, 
S.A cal que faci els tràmits pertinents de cessió, posa-
da en servei i de recepció de les instal·lacions.

L’ACA assumeix les funcions de la planificació hi-
drològica en els conques compreses íntegrament en 
el territori de Catalunya. Un dels objectius de la pla-
nificació hidrològica és dur a terme el manteniment i 
conservació de la xarxa fluvial catalana, amb la fina-

litat de millorar la funcionalitat hidràulica dels cursos 
fluvials. El Priorat pertany a conques compartides, i 
aquestes conques pertanyen a xarxa fluvial que traves-
sa diferents comunitats autònomes, en aquests àmbits 
és la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) l’en-
carregada de dur a terme l’execució de les obres de 
conservació i manteniment de lleres, i l’ACA només 
trasllada a la CHE, anualment, una valoració tècnica 
d’aquelles sol·licituds que se li adrecen.

Barcelona, 7 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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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 els motius del desallotja-
ment d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00001/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1110 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Per quins motius el Departament d’Interior va pro-
cedir al desallotjament d’una nau al passatge Ratés del 
Poble Nou, a Barcelona, el dia 10 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ordre judicial per al desa-
llotjament d’una nau del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00002/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1111 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Varen actuar els Mossos d’Esquadra amb ordre ju-
dicial en el desallotjament d’una nau al Passatge Ratés 
el dia 10 de gener?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la denúncia de la propietat 
de la nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00003/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1112 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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 i a quina hora es va produir la denúncia de la 
propietat de la nau al passatge Ratés del Poble Nou, a 
Barcelona, el dia 10 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ocupació il·legal d’una nau 
del passatge de Ratés del barri del Poble-
nou, de Barcelona
Tram. 311-00004/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1113 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Des de quan era el Cos de Mossos coneixedor de 
l’ocupació de la nau al passatge Ratés del Poble Nou, 
a Barcelona, i per quin conducte van ser coneixedors?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Es-
quadra en el desallotjament d’una nau del 
passatge de Ratés del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 311-00005/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1114 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Per quins motius el Cos de Mossos d’Esquadra va 
afirmar que s’havia actuat en el moment en que s’esta-
va produint l’ocupació de la nau del Passatge Ratés el 
dia 10 de gener, si nombrosos testimonis corroboren 
que les persones desallotjades eren a la nau des del di-
lluns dia 7?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la desestimació de la media-
ció d’un advocat en el desallotjament d’una 
nau del passatge de Ratés del barri del Po-
blenou, de Barcelona
Tram. 311-00006/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1115 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Per què el comandament de l’operatiu dels Mossos 
va desestimar la mediació oferta per l’advocat Andrés 
Garcia Berrio de recollir la documentació de les per-
sones que ocupaven la nau al passatge Ratés del Poble 
Nou, a Barcelona, el dia 10 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la participació del Depar-
tament d’Interior en els desallotjaments del 
carrer de Zamora del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 311-00007/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1116 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Va tenir algun tipus de participació el Departament 
d’Interior en els desallotjaments del dilluns dia 7 de 
gener al carrer Zamora, al Poble Nou de Barcelona?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació del Departament 
d’Interior en la batuda posterior als desallot-
jaments del carrer de Zamora del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00008/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1117 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Va ser informat, o va participar, el Departament d’In-
terior de la «batuda» que es va realitzar al barri del Po-
ble Nou de Barcelona, posterior als desallotjaments del 
dilluns dia 7 de gener al carrer Zamora?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració del conseller 
d’Interior amb relació a les batudes indiscri-
minades dirigides a persones d’origen sub-
saharià
Tram. 311-00009/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1118 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quina valoració fa el Departament d’Interior de «ba-
tudes» indiscriminades a persones d’origen sub-saha-
rià? Creu el Departament d’Interior que aquest tipus 
d’actuacions poden crear alarma social i induir al ra-
cisme?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la coordinació entre el De-
partament d’Interior i l’Ajuntament de Bar-
celona en els desallotjaments del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00010/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1119 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quina ha estat la coordinació entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Departament d’Interior en els desallot-
jaments del Poble Nou dels dies 7 i 10 de gener?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la petició de l’Ajuntament de 
Barcelona als Mossos d’Esquadra per a de-
sallotjar una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00011/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1120 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Varen actuar els Mossos en el desallotjament del dia 
10 de gener de la nau del Passatge Ratés a petició de 
l’Ajuntament de Barcelona?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús de gas pebre per part 
dels Mossos d’Esquadra en el desallotja-
ment d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00012/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1121 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Varen utilitzar esprais pebre els Mossos d’Esquadra 
en el desallotjament de la nau del Passatge Ratés el dia 
10 de gener?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les instruccions del Departa-
ment d’Interior als Mossos d’Esquadra amb 
relació a l’ús de gas pebre
Tram. 311-00013/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1122 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quines són les instruccions del Departament d’Inte-
rior en relació a la utilització d’esprais pebre per part 
dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones ate-
ses en centres mèdics arran del desallotja-
ment d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00014/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1123 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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 persones varen ser ateses en centres mèdics 
a conseqüència del desallotjament d’una nau al passat-
ge Ratés del Poble Nou, a Barcelona? Van ser també 
atesos membres del Cos de Mossos? Per quins motius 
van ser ateses?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el protocol d’actuació del 
Cos de Mossos d’Esquadra amb relació als 
desallotjaments exprés
Tram. 311-00015/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1124 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Sobre quina regulació legal actua el Cos de Mossos 
en els anomenats «desallotjaments exprés»?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els suposats delictes fla-
grants a l’empara dels quals es va desallot-
jar una nau del passatge de Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00016/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1125 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quins van ser els «delictes flagrants» sobre els quals 
s’empara l’actuació del desallotjament de la nau del 
Passatge Ratés el dia 10 de gener?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació dels ocupants de 
la nau desallotjada del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00017/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1126 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– En l’actuació de les persones que ocupaven la nau 
al passatge Ratés del Poble Nou a Barcelona, quines 
actuacions duien a terme que justifiqués una actuació 
tant contundent del Cos dels Mossos?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el contacte entre el Departa-
ment d’Interior i els serveis socials munici-
pals amb relació al desallotjament d’una nau 
del passatge de Ratés del barri del Poble-
nou, de Barcelona
Tram. 311-00018/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1127 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Es va posar el Departament d’Interior em contac-
te amb els serveis socials municipals en el desallotja-
ment de la nau del Passatge Ratés el dia 10 de gener?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració del conse-
ller d’Interior amb relació al desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00019/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1128 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Considera el Departament d’Interior que l’actuació 
del Cos de Mossos d’Esquadra el dia 10 de gener de-
sallotjant la nau del Passatge Ratés va ser correcta i 
ajustada a la legalitat?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius de la detenció 
de diverses persones en el desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00020/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1129 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Per què van ser detingudes diverses persones i tras-
lladades a la Comissaria de Les Corts durant el desa-
llotjament de la nau al passatge Ratés del Poble Nou, 
a Barcelona?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol d’actuació amb 
relació a les persones detingudes en el des-
allotjament d’una nau del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00021/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1130 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Per què a les persones detingudes durant el desallot-
jament de la nau al passatge Ratés del Poble Nou, a 
Barcelona no se’ls hi van llegir els seus drets en el mo-
ment de ser detinguts o d’entrar a comissaria i no se’ls 
hi va fer fins el moment de la declaració davant de l’as-
sistència jurídica?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’atesos pel met-
ge forense de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de les Corts, a Barcelona, arran 
del desallotjament d’una nau del passatge 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00022/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1131 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– El metge forense de la comissaria de Les Corts a 
quants dels detinguts durant el desallotjament de la nau 
al passatge Ratés del Poble Nou, a Barcelona va atendre 
i quin va ser el resultat?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals es va 
posar a disposició de la Policia Nacional un 
detingut amb relació al desallotjament d’una 
nau del passatge de Ratés del barri del Po-
blenou, de Barcelona
Tram. 311-00023/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1132 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Per quins motius un dels detinguts, durant el des-
allotjament de la nau al passatge Ratés del Poble Nou, 
a Barcelona, Josuf Idriss, va ser posat a disposició de 
la Policia Nacional sense que es notifiqués al seu ad-
vocat?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius de l’ingrés al 
Centre d’Internament per a Estrangers d’un 
detingut en el desallotjament d’una nau del 
passatge de Ratés del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 311-00024/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1133 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Coneix el Departament d’Interior els motius que han 
portat a Josuf idriss a ser internat al Centre d’Interna-
ment d’Estragers?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el coneixement de les 
circumstàncies personals del detingut en el 
desallotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00025/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1134 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– És coneixedor el Departament d’Interior que Josuf 
Idriss està empadronat a Santa Coloma i és parella de 
fet d’una persona amb nacionalitat espanyola i mestre 
de professió, estant conseqüentment arrelat a Catalu-
nya des de fa anys?

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del desallotjament 
d’una oficina bancària del barri de Torre- 
romeu, de Sabadell
Tram. 311-00072/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1610 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

El diumenge 3 de febrer de 2013, a la tarda, va tenir 
lloc el desallotjament d’una oficina d’UNNIM-Grup 
BBVA ubicada al barri de Torre-romeu, carrer de Ba-
nyoles número 2, de Sabadell després que, des del di-
vendres a la tarda, veïns i veïnes del barri convocats 
per la PAH-Sabadell ocupessin aquesta oficina per de-
manar la dació en pagament d’un veí de Torre-romeu.

– Quina despesa econòmica ha suposat per als Mos-
sos d’Esquadra i, per tant, per al govern de Catalu-
nya aquesta operació que tenia per objectiu defensar la 
propietat d’una empresa privada que s’ha mostrat inso-
lidària davant el drama d’una família?

– El desplegament policial ha seguit el protocol exis-
tent per part de la Policia Catalana?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els efectius dels Mossos 
d’Esquadra desplegats en el desallotjament 
d’una oficina bancària del barri de Torre- 
romeu, de Sabadell

Tram. 311-00073/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1611 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

El diumenge 3 de febrer de 2013, a la tarda, va tenir 
lloc el desallotjament d’una oficina d’UNNIM-Grup 
BBVA ubicada al barri de Torre-romeu, carrer de Ba-
nyoles número 2, de Sabadell després que, des del di-
vendres a la tarda, veïns i veïnes del barri convocats 
per la PAH-Sabadell ocupessin aquesta oficina per de-
manar la dació en pagament d’un veí de Torre-romeu.
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– Quantes unitats policials i quants efectius del cos de 
Policia s’han desplegat durant tot el cap de setmana a 
Torre-romeu (Sabadell)?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu pel qual els Mossos 
d’Esquadra desplegats en el desallotjament 
d’una oficina bancària del barri de Torre- 
romeu, de Sabadell, no anaven identificats
Tram. 311-00074/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1612 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

El diumenge 3 de febrer de 2013, a la tarda, va tenir 
lloc el desallotjament d’una oficina d’UNNIM-Grup 
BBVA ubicada al barri de Torre-romeu, carrer de Ba-
nyoles número 2, de Sabadell després que, des del di-
vendres a la tarda, veïns i veïnes del barri convocats 
per la PAH-Sabadell ocupessin aquesta oficina per de-
manar la dació en pagament d’un veí de Torre-romeu.

– Sap el govern per quin motiu els agents de policia no 
estaven identificats amb la normativa placa policial?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els cops de porra que 
van rebre diverses persones en el desallot-
jament d’una oficina bancària del barri de 
Torre- romeu, de Sabadell
Tram. 311-00075/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1613 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

El diumenge 3 de febrer de 2013, a la tarda, va tenir 
lloc el desallotjament d’una oficina d’UNNIM-Grup 
BBVA ubicada al barri de Torre-romeu, carrer de Ba-
nyoles número 2, de Sabadell després que, des del di-
vendres a la tarda, veïns i veïnes del barri convocats 
per la PAH-Sabadell ocupessin aquesta oficina per de-
manar la dació en pagament d’un veí de Torre-romeu.

– Què pensa el govern que, fruit de les càrregues po-
licials, hagin rebut cops de porra nens menors d’edat, 
dones i homes grans que estaven concentrats pacífica-
ment davant l’oficina d’UNNIM-Grup BBVA del car-
rer de Banyoles número 2 de Sabadell?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’obertura d’una investigació 
sobre l’actuació policial en el desallotjament 
d’una oficina bancària del barri de Torre- 
romeu, de Sabadell
Tram. 311-00076/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1614 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

El diumenge 3 de febrer de 2013, a la tarda, va tenir 
lloc el desallotjament d’una oficina d’UNNIM-Grup 
BBVA ubicada al barri de Torre-romeu, carrer de Ba-
nyoles número 2, de Sabadell després que, des del di-
vendres a la tarda, veïns i veïnes del barri convocats 
per la PAH-Sabadell ocupessin aquesta oficina per de-
manar la dació en pagament d’un veí de Torre-romeu.

– Pensa el govern obrir una investigació per conèixer 
si els efectius que van actuar a Sabadell ho van fer ade-
quant-se a la normativa i al protocol vigent?

– Si es demostra que algun efectiu de la policia va ac-
tuar fora de la normativa i el protocol establert, quines 
mesures prendrà el govern?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el desplegament policial en 
el desallotjament d’una oficina bancària del 
barri de Torre-romeu, de Sabadell
Tram. 311-00077/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1615 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

El diumenge 3 de febrer de 2013, a la tarda, va tenir 
lloc el desallotjament d’una oficina d’UNNIM-Grup 
BBVA ubicada al barri de Torre-romeu, carrer de Ba-
nyoles número 2, de Sabadell després que, des del di-
vendres a la tarda, veïns i veïnes del barri convocats 
per la PAH-Sabadell ocupessin aquesta oficina per de-
manar la dació en pagament d’un veí de Torre-romeu.

– Pensa el govern que és una provocació fer un desple-
gament tan desproporcionat a un barri que ha demos-
trat, durant 72 hores, que es tractava d’una ocupació 
reivindicativa i pacífica?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’acord entre la direcció poli-
cial del desallotjament d’una oficina bancà-
ria del barri de Torre-romeu, de Sabadell, i 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la 
Crisi
Tram. 311-00078/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1616 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

El diumenge 3 de febrer de 2013, a la tarda, va tenir 
lloc el desallotjament d’una oficina d’UNNIM-Grup 
BBVA ubicada al barri de Torre-romeu, carrer de Ba-
nyoles número 2, de Sabadell després que, des del di-
vendres a la tarda, veïns i veïnes del barri convocats 
per la PAH-Sabadell ocupessin aquesta oficina per de-
manar la dació en pagament d’un veí de Torre-romeu.

– Té coneixement el govern que la direcció policial de 
l’actuació (amb la mediadora) havia arribat a un acord 
amb la PAH-Sabadell que, després no s’ha complert?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’allotjament dels Mossos 
d’Esquadra destinats a la Val d’Aran
Tram. 311-00099/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2046 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Per quins motius els Mossos d’Esquadra destinats 
a la Val d’Aran i que no tenen el seu domicili allà no 
gaudeixen d’allotjament o de compensació econòmica 
per buscar-lo ells mateixos?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’acampada de protesta de 
Mossos d’Esquadra a Vielha e Mijaran (Val 
d’Aran)
Tram. 311-00100/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2047 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 
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– Com valora el Departament l’acampada de protesta 
de Mossos d’Esquadra a Vielha dels primers dies de 
febrer?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els problemes d’allotjament 
dels Mossos d’Esquadra destinats a Vielha e 
Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00101/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2048 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Com valora el Departament d’Interior la manca de 
solució als problemes d’allotjament dels Mossos desti-
nats a Vielha tenint present a més les baixes tempera-
tures que registre a l’hivern la Val d’Aran?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les gestions per a solucio-
nar els problemes d’allotjament dels Mossos 
d’Esquadra destinats a Vielha e Mijaran (Val 
d’Aran)
Tram. 311-00102/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2049 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quines gestions esta realitzant el Departament d’In-
terior per solucionar el problema d’allotjament dels 
Mossos destinats a Vielha?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’habilitació d’un alberg per a 
solucionar els problemes d’allotjament dels 
Mossos d’Esquadra destinats a Vielha e Mi-
jaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00103/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2050 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per que no s’ha habilitat algun Alberg com a solu-
ció al problema de la manca d’allotjament pels Mossos 
destinats s Vielha?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la prohibició als Mossos 
d’Esquadra de dormir a la comissaria de 
Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00104/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2051 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Per quin motiu s’ha prohibit als Mossos destinats a 
Vielha dormir a la Comissaria fins que es solucioni el 
problema de la manca d’allotjament?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reunions del conse-
ller d’Interior amb els sindicats dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-00105/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2052 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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 reunions ha celebrat el Conseller d’Inte-
rior amb els sindicats de Mossos d’Esquadra i quan té 
previst fer-ho en cas de que encara no s’hi hagi entre-
vistat?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les negociacions entre el 
Departament d’Interior i els sindicats dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00106/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2053 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 
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– Quin és l’estat de les negociacions entre el Departa-
ment d’interior i els sindicats de Mossos d’Esquadra 
en relació a les seves condicions laborals?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el subministrament d’armi-
lles antibales als Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00107/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2054 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Com s’està donant compliment a l’acord del Parla-
ment de facilitar armilles antibales als Mossos d’Es-
quadra?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de posar vigilants 
privats de seguretat a les presons
Tram. 311-00108/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2055 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Té el Departament d’Interior previst donar entrada a 
vigilants privats de seguretat en tasques de vigilància 
de les presons de la Generalitat?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de contactes en-
tre el Departament d’Interior i el Govern de 
l’Estat per a modificar la Llei de vigilància 
penitenciària
Tram. 311-00109/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2056 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Està mantenint contactes el Departament d’Interior 
amb el Govern central per modificar la Llei de Vigi-
lància Penitenciària?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la proposta de canvi dels 
uniformes dels Mossos d’Esquadra

Tram. 311-00110/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2057 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– En quin estat es troba la proposta de canvi de la uni-
formitat del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència de contactes 
amb empreses per al canvi d’uniformes dels 
Mossos d’Esquadra

Tram. 311-00111/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2058 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– S’ha contactat amb alguna empresa en relació al 
canvi d’uniformitat del Cos de Mossos d’Esquadra i 
en cas de resposta afirmativa amb quina?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu pel qual no es fan 
reposicions del vestuari dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-00112/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2059 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Per quin motiu no s’efectuen reposicions del vestuari 
dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la participació dels sindi-
cats en l’aprovació dels nous uniformes dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00113/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2060 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Està previst que l’autorització de la nova uniformi-
tat dels s’aprovi en el marc dels mecanismes legalment 
previstos en els que participen els sindicats més repre-
sentatius del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris d’aplicació de 
l’acord sobre la segona activitat dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 311-00114/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2061 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Amb quins criteris esta aplicant el Departament d’In-
terior l’acord sobre la segona activitat dels Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els Mossos d’Esquadra que 
s’han acollit a l’acord sobre segona activitat
Tram. 311-00115/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2062 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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 mossos s’han pogut acollir durant els darrers 
dos anys a l’acord sobre segona activitat dels Mossos i 
quants no ho han pogut fer malgrat haver-ho sol·licitat 
perquè se’ls destinava a llocs molt allunyats del seu 
domicili habitual?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA



26 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la flexibilització del sistema 
d’incompatibilitats dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00116/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2063 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Està estudiant el Govern algun tipus de flexibilització 
del sistema d’incompatibilitats dels Mossos d’Esqua-
dra, que no afecti a tasques d’agent de l’autoritat, degut 
a les retallades salarials que han patit els Mossos?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possible ordre de retirar 
les pancartes reivindicatives de les comis-
saries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00117/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2064 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Ha ordenat el Departament d’Interior retirar les pan-
cartes reivindicatives col·locades per mossos a les en-
trades o als voltants de les comissaries?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’autoritat dels comanda-
ments dels Mossos d’Esquadra per a retirar 
les pancartes reivindicatives de les comis-
saries
Tram. 311-00118/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2065 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Estan autoritzats els comandaments del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a retirar pancartes reivindicatives dels 
mossos de les entrades o dels voltants de les comissa-
ries?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el respecte a la llibertat d’ex-
pressió dels Mossos d’Esquadra amb rela-
ció a les pancartes reivindicatives de les co-
missaries
Tram. 311-00119/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2066 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Considera el Departament d’interior que es respecta 
la llibertat d’expressió si es retiren pancartes reivindi-
catives dels mossos de les entrades o dels voltants de 
les comissaries?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris que aplica amb 
relació a les malalties professionals dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00120/10

Anunci

Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2067 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quins criteris aplica el Departament d’Interior en re-
lació a les malalties professionals dels Mossos d’Es-
quadra?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les gestions amb el Govern 
de l’Estat amb relació a l’edat de jubilació 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00121/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2068 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quines gestions ha realitzat el Departament d’Inte-
rior amb el Govern central en relació a les reivindica-
cions dels sindicats de Mossos pel que fa a l’edat de 
jubilació?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris del Departament 
d’Interior per a descomptar del sou els dies 
de baixa per intervencions quirúrgiques
Tram. 311-00122/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2069 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quins criteris aplica el Departament d’Interior per 
descomptar del sou els dies de baixa provocats per in-
tervencions quirúrgiques?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la relació de vehicles de 
quatre rodes dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00123/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2070 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quina és la relació de vehicles de quatre rodes del 
Cos de Mossos d’Esquadra distribuïda per regions po-

licials a 31 de gener de 2013, acompanyant les dades 
comparatives amb els anys 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les transmissions del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00124/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2071 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Quina és la situació de les transmissions del Cos de 
Mossos d’Esquadra en relació als anys 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’abast de les obres previs-
tes a la carretera C-55 per a reduir-ne l’ac-
cidentalitat
Tram. 311-00131/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2219 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
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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 l’abast de les obres previstes a la C-55 per 
reduir-ne l’accidentalitat?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013

Santi Rodríguez Serra

Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat d’execució de les 
obres de millorament de la carretera C-55
Tram. 311-00132/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2220 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 Comis-
sió.

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

– Quin és l’estat d’execució de les obres de millora de 
la C-55?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013

Santi Rodríguez Serra

Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’accidentalitat de la carre-
tera C-55
Tram. 311-00133/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2221 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 Comis-
sió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a l’ac-
cidentalitat de la carretera C-55?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013

Santi Rodríguez Serra

Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les depuradores d’aigües re-
siduals d’Horta de Sant Joan, Ulldemolins, 
Térmens, Menàrguens i Sant Jaume d’Enveja
Tram. 311-00134/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2222 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la situació de les depuradores d’aigües resi-
duals de la conca de l’Ebre, encomanades pel Ministe-
ri d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural, als mu-
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nicipis d’Horta de Sant Joan, Ulldemolins, Termens i 
Menerguens i Sant Jaume d’Enveja?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la col·laboració entre admi-
nistracions per a la construcció i l’explotació 
d’infraestructures ambientals
Tram. 311-00135/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2223 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la col-
laboració entre administracions per a la construcció i 
explotació d’infraestructures ambientals?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les carreteres N-141e i C-63
Tram. 311-00136/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2224 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, 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 Comis-
sió.

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

– Quin és el capteniment del govern en relació a la car-
retera N-141e, més coneguda com «la carretera de la 
vergonya» i la C-63?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions fetes per a 
reduir l’accidentalitat a les carreteres N-141e  
i C-63
Tram. 311-00137/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2225 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 14.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions de millora ha dur a terme el go-
vern de la Generalitat per reduir l’accidentalitat en la 
N-141e coneguda com a «la carretera de la vergonya» 
i en la C-63?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el deute amb l’Ajuntament de 
Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplica-
ció el 2011 de la Llei 2/2004, relativa a la mi-
llora de barris
Tram. 311-00198/10

Anunci

Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2702 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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 deute de la Generalitat amb l’Ajuntament 
de Cambrils pel que fa als pagaments de despeses fe-
tes durant l’any 2011 en el projecte de la llei de barris?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el deute amb l’Ajuntament de 
Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplica-
ció el 2012 de la Llei 2/2004, relativa a la mi-
llora de barris
Tram. 311-00199/10

Anunci

Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2703 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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 deute de la Generalitat amb l’Ajuntament 
de Cambrils pel que fa als pagaments de despeses fe-
tes l’any 2012 en el projectes de la llei de barris?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari de pagament del 
deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix 
Camp) amb relació a l’aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 311-00200/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2704 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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: 

– La Generalitat deu a l’Ajuntament de Cambrils més 
d’1 milió d’euros en concepte de despeses comprome-
ses, realitzades i que l’ajuntament ja ha realitzat dins 
del projecte de la llei de barris, quin és el calendari de 
pagament d’aquest deute?

Palau del Parlament, 13 de febrer 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 responsabilitat que as-
sumirà amb relació a l’expedient de regula-
ció d’ocupació de l’Ajuntament de Cambrils 
(Baix Camp)
Tram. 311-00201/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2705 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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: 

– Quina responsabilitat assumirà el Govern de la Ge-
neralitat davant l’expedient de regulació que afecta-
rà 45 treballadors de l’Ajuntament de Cambrils i que 
aquest ens local justifica com una mesura per estalviar 
1’1 milions d’euros, quan el Govern té un deute de més 
d’1 milió d’euros de la llei de barris?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els efectes dels impaga-
ments dels deutes contrets amb els ajunta-
ments
Tram. 311-00202/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2706 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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: 

– És conscient el Govern de la Generalitat que amb la 
seva política deslleial d’impagaments de deutes con-
trets envers els ajuntaments i en concret amb l’Ajun-
tament de Cambrils, facilita la destrucció de llocs de 
treball i per tant agreuja la recessió econòmica i la vi-
abilitat d’aquest ens local?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de pagar l’import 
compromès amb l’Ajuntament de Cambrils 
(Baix Camp) per a la construcció d’una gale-
ria de tir amb arc
Tram. 311-00203/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2707 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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: 

– Quan té previst pagar el Govern de la Generalitat pa-
gar els 300.000 euros que havia compromès el Consell 
General de l’Esport per la construcció de la Galeria de 
tir amb arc i que ha avançat l’Ajuntament de Cambrils?

Palau del Parlament, 13 de febrer 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 relació entre l’impagament 
de l’import compromès amb l’Ajuntament de 
Cambrils (Baix Camp) per a la construcció 
d’una galeria de tir amb arc i l’anunci de l’Ajun-
tament d’acomiadar treballadors interins
Tram. 311-00204/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2708 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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 la casualitat o la relació direc-
ta que al mateix temps que l’Ajuntament de Cambrils 
va anunciar que la Generalitat deixava sense efecte 
l’acord signat pel qual havia de pagar els 300.000 euros 
de la construcció de la galeria de tir amb arc, l’Ajunta-
ment anunciés l’acomiadament de 14 treballadors inte-
rins per reduir 365.000 euros?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reducció de l’aportació a 
l’Escola de Música de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 311-00205/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2709 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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 una actuació responsable i lleial 
de coordinació i cooperació interadministrativa haver 
reduït l’aportació a l’Escola de Música de Cambrils en 
73.000 euros és a dir una quantitat el 50 % inferior al 
curs passat i quan s’havia acordat una quantitat major?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la seva responsabilitat en 
l’acomiadament de treballadors de l’Ajunta-
ment de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 311-00206/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2710 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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: 

– Quina creu el Govern que és la seva responsabilitat 
en l’acomiadament de 70 persones, 14 ja fets i 45 pre-
vistos en l’ERO que té previst fer l’Ajuntament de Cam-
brils i que justifica amb una disminució d’ingressos 
prevista en 1,6 milions d’euros, quan el Govern té un 
deute pendent amb l’Ajuntament d’1,3 milions d’euros?

Palau del Parlament, 13 de febrer 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 relació entre l’impagament 
del deute a l’Ajuntament de Cambrils (Baix 
Camp) i el pacte de govern en aquest ajun-
tament
Tram. 311-00207/10

Anunci

Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2711 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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 fet de que a l’Ajuntament de Cambrils hi hagi un 
pacte de govern entre CiU i PP pot condicionar el mal-
tractament econòmic i l’impagament del deute que es-
tà exercint el Govern de la Generalitat envers aquest 
municipi?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la governança i la gestió de l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-00933/10

Formulació

Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Quants i quins estudis s’han realitzat per encàrrec 
del Departament de Salut, del CatSalut o de l’Institut 
Català de la Salut a consultores externes sobre la go-
vernança de l’ICS, la redefinició o la reestructuració 
de l’ICS?

2) Quants i quins estudis s’han realitzat per encàrrec 
del Departament de Salut, del CatSalut o de l’Institut 
Català de la Salut a consultores externes sobre possi-
bles canvis de gestió dels ens públics o amb participa-
ció pública del sistema sanitari?

3) Quin ha estat l’encàrrec específic i l’objectiu de ca-
dascun d’aquests informes?

4) A quines consultores s’han encarregat aquests es-
tudis?

5) En quines dates s’han encarregat i en quines dates 
han estat lliurats cadascun dels informes?

6) Quin cost han tingut els esmentats estudis un per un?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis relatius a la governança de 
l’Institut Català de la Salut encarregats pel 
Departament de Salut, el Servei Català de la 
Salut o l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-00934/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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1) Quants i quins estudis sobre la governança de l’ICS 
han estat encarregats i elaborats pels serveis tècnics 
del Departament de Salut, del CatSalut o de l’ICS?

2) A quines unitats s’han encarregat els esmentats in-
formes?

3) En quines dates s’ha encarregat i en quines dates 
s’han lliurat?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de metges i infermers per ha-
bitant el 2010 i al gener del 2013
Tram. 314-00935/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2319 i 2510 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 19.02.2013

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: 

– Quin era el ràtio de metges i de personal d’inferme-
ria per habitants a Catalunya el 2010 i quin és al gener 
de 2013?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació dels objectius sanitaris fi-
xats el 2010 i el 2012

Tram. 314-00936/10

Formulació

Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

– La relació dels objectius sanitaris fixats a la direcció 
per objectius del personal sanitari el 2010 i el 2012.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes

Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de reincidència al ser-
vei d’urgències el 2012

Tram. 314-00937/10

Formulació

Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 
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– Quins és el percentatge de persones amb reinci-
dència –que tornen a al serveis d’urgències– de les 
persones ateses en urgències per regió sanitària el 
2012?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació del darrer anuari sobre 
l’educació de la Fundació Jaume Bofill amb 
relació al percentatge d’alumnes estrangers 
a les escoles públiques i concertades

Tram. 314-00938/10

Formulació

Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

Segons el darrer Anuari de l’educació de la Fundació 
Jaume Bofill, el percentatge d’alumnat estranger al 
sector públic és del 19%, triplicant el de les escoles 
concertades (7%).

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

– Està d’acord el Departament d’Ensenyament en 
aquestes dades de l’estudi de la Fundació Jaume Bo-
fill?

– En cas negatiu, quines són aquestes dades segons el 
Departament d’Ensenyament?

– En cas afirmatiu, quines estratègies té previstes el 
Departament d’Ensenyament per corregir i equilibrar 
aquesta situació?

– Pensa el Govern que aquest desequilibri influeix ne-
gativament en la cohesió social?

– Ha dut a terme el Departament d’Ensenyament, o 
juntament amb altres administracions locals, projectes 
per equilibrar els alumnes amb NEE d’origen entre el 
sector públic i el sector concertat?

– En cas afirmatiu, quines conclusions n’extreu?

– En cas negatiu, pensa el Departament d’Ensenya-
ment fer-ho?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de l’estudi de la Fun-
dació Jaume Bofill «Municipis contra la se-
gregació escolar. Sis experiències de políti-
ca educativa local»
Tram. 314-00939/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

Segons l’estudi de la Fundació Jaume Bofill, Munici-
pis contra la segregació escolar. Sis experiències de 
política educativa local, dirigit per Xavier Bonal, se’n 
desprèn que una característica destacable dels muni-
cipis estudiats és la seva clara concepció de l’educa-
ció com a servei públic. Aquest aspecte es manifes-
ta, d’una banda, en una forta concepció territorial de 
la planificació educativa i, de l’altra, en l’absència de 
distinció entre centres públics i concertats en aquesta 
planificació.

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

1) Està el Departament d’Ensenyament d’acord amb 
aquesta conclusió de l’estudi esmentat de la Fundació 
Jaume Bofill?

2) Pensa el Govern, d’acord amb l’estudi, reprendre els 
principis del Pacte Nacional per l’Educació de 2006?

3) Pensa el Govern evitar les distincions entre centres pú-
blics i centres concertats per a la planificació escolar?

Palau del Parlament, 11 de febrer 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’atorgament de permisos de prospec-
ció i explotació d’hidrocarburs no convencio-
nals mitjançant la fracturació hidràulica
Tram. 314-00940/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en los 
artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contesta-
da con respuesta escrita.

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

– ¿Qué criterios (de carácter técnico y medioambien-
tal) ha tenido en cuenta el Departamento de Empresa y 
Empleo de la Generalitat de Cataluña en la aprobación 
de permisos de prospección y explotación de hidro-
carburos no convencionales mediante la fracturación 
hidráulica (la llamada «técnica del Fracking»)?

– ¿En dicha aprobación, se han tenido en cuenta infor-
mes o documentos técnicos relativos a los posibles im-
pactos nocivos en el medioambiente de dicha técnica? 
En caso afirmativo, ¿cuáles?

– ¿Cumplen las empresas que han obtenido los permi-
sos de prospección y explotación todos los requisitos 
técnicos, formales y procedimentales exigidos en la 
propia aprobación (entrega de planes de trabajo, cum-
plimiento de plazos, información exhaustiva del pro-
ceso técnico a emplear, etc)?

– En caso negativo, ¿Cómo actuará el Gobierno de la 
Generalitat ante los posibles incumplimientos por par-
te de dichas empresas?

– ¿Cuál será la posición del Gobierno de la Generalitat 
en caso que las empresas no indiquen con total trans-
parencia los detalles técnicos (compuestos químicos a 
emplear, entre otros)?

– ¿Cuál es la posición del Gobierno de la Generalitat 
sobre el papel de la «técnica del fracking» como me-
canismo de obtención de recursos fósiles en los próxi-
mos años en Cataluña?

Palau del Parlament, 11 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives a la privatització per a 
les empreses públiques i els consorcis

Tram. 314-00941/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2468 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 alternatives a la privatització que 
planteja el Departament de Salut per les empreses pú-
bliques i consorcis?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega

Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els informes relatius a fusions, gestió 
compartida i altres reformes en les empre-
ses públiques i els consorcis

Tram. 314-00942/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2469 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 informes dels que disposa el Depar-
tament de Salut per fer fusions, gestió compartida o
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altres reformes en les empreses públiques i con-
sorcis?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes per a simplificar i aug-
mentar l’autonomia de gestió de les empre-
ses públiques i dels consorcis
Tram. 314-00943/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2470 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 propostes del Departament de Salut 
per la simplificació i major autonomia de gestió de les 
empreses públiques i consorcis?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes per al governament de 
les empreses públiques i dels consorcis
Tram. 314-00944/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 propostes de governança del De-
partament de Salut per les empreses públiques i con-
sorcis?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de targetes sanitàries ator-
gades per l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social
Tram. 314-00945/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 targetes sanitàries atorgades a 
Catalunya per I’Institut Nacional de la Seguretat So-
cial, a 31 de gener?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a intervencions 
quirúrgiques sense temps garantit
Tram. 314-00946/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 pacients i el temps d’espera per 
intervencions quirúrgiques programades no incloses 
en les 14 amb temps garantits, detallant dades globals 
de cadascun dels anys del període 2010-2012, per regi-
ons, per centres i per grups de patologies?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de targetes sanitàries ator-
gades del setembre del 2012 al gener del 
2013
Tram. 314-00947/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 targetes sanitàries atorgades 
mes a mes des del dia 1 de setembre del 2012 fins al 31 
de gener de 2013, per quins conceptes, quines poblaci-

ons i prestacions, i concretant si compten amb farmà-
cia gratuïta o no?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats del treball sobre les ne-
cessitats d’atenció de les famílies de perso-
nes amb malaltia mental greu o addiccions
Tram. 314-00948/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 resultats del treball encarregat el 
2009-2010 pel Pla Director Salut Mental i Addiccions 
per definir les necessitats d’atenció de les famílies de 
persones amb malaltia mental greu i/o addiccions i la 
proposta de cartera de serveis per les famílies? Quines 
han estat les accions empreses els anys 2011 i 2012, i 
quines són les previsions pel 2013?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació de les dades de la his-
tòria clínica i de la valoració de dependència
Tram. 314-00949/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 per coordinar la història clí-
nica compartida de Salut de les persones avaluades 
amb necessitats sociosanitàries i les dades de les valo-
racions de dependència?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa «Cuida’m»
Tram. 314-00950/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 persones i perfils diana del pro-
grama «Cuida’m» i quines són les accions empreses 
des dels Departaments de Salut i Benestar i Família?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució del nombre d’infermers 
d’enllaç i de referència de pacients crònics
Tram. 314-00951/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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’evolució del nombre d’infermeres 
d’enllaç i infermeres referents de pacients crònics des 
de l’atenció primària, hospitalària, salut mental i addi-
cions i sociosanitari durant el anys 2009-2012 i quines 
són les previsions pel 2013?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats de l’estudi «Itineraris en 
salut mental: les necessitats dels usuaris i 
les seves famílies en el procés terapèutic»
Tram. 314-00952/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 resultats de l’estudi «Itineraris en salut 
mental. Les necessitats dels usuaris i les seves famílies
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en el procés terapèutic», encarregat pel Pla Director 
Salut Mental i acabat el 2010?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del programa de consulto-
ria i suport de la xarxa de salut mental co-
munitària
Tram. 314-00953/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 des del seu inici del programa de 
consultoria i suport de la xarxa de salut mental comu-
nitària a l’atenció primària, concretant l’evolució en el 
nombre i localització geogràfica de les ABS i percen-
tatge de territori de cobertura, així com les previsions 
per la generalització 2013-2014?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del Pla director de salut 
mental i addiccions
Tram. 314-00954/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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’evolució des d’inici del Pla Direc-
tor Salut Mental i Addiccions del programa de detec-
ció precoç de trastorns mentals greus, psicòtics i els 
programes «PSI» (programa salut individualitzat) pels 
pacients amb malaltia mental?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de professionals 
de la xarxa de salut mental del 2003 ençà
Tram. 314-00955/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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’evolució a la xarxa de salut men-
tal pública (separant xarxa hospitalària i comunitària) 
dels diferents professionals, desglossat per perfils (psi-
quiatres, psicòlegs, infermeria amb i sense especialitat 
salut mental, auxiliars, i resta de professionals), per a 
cadascun dels anys del període 2003-2012?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’aplicació de la història clíni-
ca compartida

Tram. 314-00956/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 grau d’implementació de la història clíni-
ca compartida en la xarxa de salut mental i en la xarxa 
sociosanitària?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega

Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’aplicació de la interconnexió 
per mitjà de la història clínica compartida

Tram. 314-00957/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 la valoració del Departament de Salut del 
grau d’implementació de la interconnexió a través de 
la història clínica compartida de la xarxa Salut Mental

i la resta de xarxes i la recepta electrònica de prescrip-
ció per a malalties mentals?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el diagnòstic i l’atenció a les persones 
autistes
Tram. 314-00958/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2505 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 pla té el Departament de Salut pel diagnòstic i 
atenció a les persones dins l’espectre autista?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’aplicació del programa d’en-
trenament i capacitació per a familiars de 
persones amb trastorns mentals greus
Tram. 314-00959/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

– Quin és el grau d’implementació del programa d’en-
trenament i capacitació per familiars i cuidadors de 
persones amb trastorns mentals greus a tota la xarxa 
sanitària pública?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe de PricewaterhouseCoopers 
sobre la gestió de la sanitat pública
Tram. 314-00960/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

José Manuel Villegas Pérez, diputado del Grupo Par-
lamentario de Ciutadans, conforme a lo establecido en 
los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea con-
testada con respuesta escrita.

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

– ¿Por qué encargó el Departament de Salut de la 
Generalitat a la consultora PricewaterhouseCoopers 
(PWC) la redaccion de un informe sobre la gestión de 
la sanidad pública en Cataluña?

– ¿Cuál ha sido el coste económico de dicho informe, 
titulado Aproximación a un nuevo planteamiento es-
tratégico para las empresas públicas y consorcios de 
salud de la Generalitat?

– ¿Cuál es el objetivo de dicho informe? ¿Qué intenci-
ones tiene el Departament de Salut de aplicar las con-
clusiones y recomendaciones de dicho informe?

– ¿Está relacionada la redacción de dicho informe con 
la posibilidad de que el Departament de Salut frag-
mente el ICS en una veintena de sociedades mercanti-
les, que podrían ser abiertas al capital privado?

Palau del Parlament, 12 de febrero de 2013 

José Manuel Villegas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el cost de l’informe encarregat a 
Price waterhouseCoopers sobre la gestió de 
la sanitat pública
Tram. 314-00961/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

El passat dia 11 de febrer apareixia als mitjans de co-
municació la notícia sobre les conclusions d’un estudi 
encarregat pel Departament de Salut a la consultora 
PricewatwerhouseCoopers (PWC) sobre la privatitza-
ció de la sanitat pública.

– Quin ha estat el cost d’aquest informe?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció d’un centre 
d’atenció primària a Sant Esteve Sesrovires 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-00962/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 2547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires va fer la ces-
sió d’uns terrenys municipals a la Generalitat per a la 
construcció d’un nou CAP al municipi, atès que l’ac-
tual esta en un estat deficient. En quin estat es troba el 
projecte d’execució de l’obra per aquesta legislatura?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reparació de les instal·lacions de cli-
matització de l’hospital psiquiàtric del Cen-
tre Penitenciari Brians 1
Tram. 314-00963/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 2548 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

En quin estat es troba el procés de canvi de maquinà-
ria de climatització de l’Hospital psiquiàtric Brians I 
(Sant Esteve Sesrovires)

– Durant quin interval de temps ha estat aquesta ma-
quinària espatllada?

– Quines previsions fa el Departament de Justícia per 
a poder arreglar aquesta avaria?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi informatiu i d’impacte ambien-
tal del projecte de millorament i condiciona-
ment de la carretera B-224
Tram. 314-00964/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 2549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

La carretera B-224, assignada a la xarxa bàsica de car-
reteres de Catalunya, discorre entre Martorell (AP-7) 
i la C-15 al sud d’Igualada, i passa pels termes mu-
nicipals de Sant Esteve Sesrovires, Masquefa –on hi 
ha una variant–, Piera i Vallbona d’Anoia. El juliol de 
2008 el DPTOP va iniciar els tràmits per a sotmetre a 
informació pública el seu desdoblament

– En quin estat es troba l’estudi informatiu i l’estudi 
d’impacte ambiental del projecte de millora i condici-
onament de la carretera B-224? Quin calendari preveu 
el Govern per a la construcció del desdoblament defi-
nitiu de la carretera B-224?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procés d’adjudicació de l’obra de 
restauració de l’edifici Ca l’Orga, de Pica-
moixons, a Valls (Alt Camp)
Tram. 314-00965/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quin estat es troba el procés d’adjudicació de 
l’obra de restauració de l’edifici «Ca l’Orga» de Pica-
moixons, al terme de Valls (Alt Camp)?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del programa «Ro-
mànic obert» a les comarques de Tarragona
Tram. 314-00966/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és l’estat d’execució de cadascuna de les actu-
acions beneficiàries del Programa «Romànic Obert» a 
les comarques de Tarragona?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits que no compleix la terce-
ra fase d’urbanització de la plaça Major de 
Prades (Baix Camp)
Tram. 314-00967/10

Formulació

Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els requisits que deixa de complir la ter-
cera fase d’urbanització de la Plaça Major de Prades 
(Baix Camp) per tal que l’Incasòl desprogrami aques-
ta obra?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits que no compleix la res-
tauració de l’església de Santa Maria de 
Bell-lloc, de Santa Coloma de Queralt (Con-
ca de Barberà)
Tram. 314-00968/10

Formulació

Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els requisits que deixa de complir la res-
tauració de l’església de Santa Maria de Bell-lloc, al 
terme municipal de Santa Coloma de Queralt (Conca 
de Barberà) per tal que l’Incasòl desprogrami aquesta 
obra?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits que no compleix la reha-
bilitació de l’edifici del celler de la Coopera-
tiva de Rocafort de Queralt (Conca de Bar-
berà)
Tram. 314-00969/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els requisits que deixa de complir la re-
habilitació de l’edifici del Celler de la Cooperativa de 
Rocafort de Queralt (Conca de Barberà) per tal que 
l’Incasòl desprogrami aquesta obra?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estratègies de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània per a integrar el sector agrope-
cuari
Tram. 314-00970/10

Formulació

Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines estratègies desenvolupa l’Euroregió Piri-
neus-Mediterrània per tal d’integrar el sector agrope-
cuari dels diferents territoris que la composen?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reforçar sinergies 
en el sector agropecuari a l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-00971/10

Formulació

Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines mesures específiques porta a terme el Go-
vern per tal que el sector agropecuari de Catalunya re-
forci sinergies amb els dels altres territoris de l’Euro-
regió Pirineus-Mediterrània?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la participació dels ens locals en 
l’adopció de mesures per a reforçar sinergies 
en el sector agropecuari a l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-00972/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2582 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– De quina manera les administracions locals i orga-
nismes vinculats a elles, participen de l’establiment de 
mesures i estratègies per tal que el sector agropecuari 
de Catalunya reforci sinergies amb els dels altres terri-
toris de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els ens locals que participen en 
l’adopció de mesures per a reforçar sinergies 
en el sector agropecuari a l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-00973/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines administracions locals i organismes parti-
cipats vinculats a elles, participen de l’establiment de 
mesures i estratègies per tal que el sector agropecuari 
de Catalunya reforci sinergies amb els dels altres terri-
toris de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les organitzacions agràries que parti-
cipen en l’adopció de mesures per a reforçar 
sinergies en el sector agropecuari a l’Euro-
regió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00974/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2584 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines organitzacions agràries participen de l’es-
tabliment de mesures i estratègies per tal que el sec-
tor agropecuari de Catalunya reforci sinergies amb els 
dels altres territoris de l’Euroregió Pirineus-Mediter-
rània?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de les organitzacions 
agràries en l’adopció de mesures per a re-
forçar sinergies en el sector agropecuari a 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00975/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2585 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– De quina manera les organitzacions agràries parti-
cipen de l’establiment de mesures i estratègies per tal 
que el sector agropecuari de Catalunya reforci siner gies 
amb els dels altres territoris de l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el procés d’adjudicació de l’obra d’ade-
quació del Parc del Museu del Mar Les Caso-
tes, de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-00976/10

Formulació

Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quin estat es troba el procés d’adjudicació de 
l’obra d’adequació del Parc de les Casotes a Sant Car-
les de la Ràpita (Montsià)?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procés d’adjudicació de l’obra de 
restauració de Ca Don Joan, de Vinebre (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 314-00977/10

Formulació

Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– En quin estat es troba el procés d’adjudicació de 
l’obra de restauració de Ca Don Joan de Vinebre (Ri-
bera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procés d’adjudicació de l’obra de 
restauració del celler cooperatiu modernista 
del Pinell de Brai (Terra Alta)
Tram. 314-00978/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quin estat es troba el procés d’adjudicació de 
l’obra de l’etapa 2 de la segona fase de l’obra de restau-
ració de la Cooperativa Modernista del Pinell de Brai 
(Terra Alta)?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits que no compleix l’arran-
jament de l’església de la Mare de Déu de 
l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 314-00979/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els requisits que deixa de complir l’ar-
ranjament de l’església de la Mare de Déu de l’Aldea 
(Baix Ebre) per tal que l’Incasòl desprogrami aquesta 
obra?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits que no compleix la reha-
bilitació de l’església nova de Sant Carles de 
la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-00980/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2590 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins són els requisits que deixa de complir la reha-
bilitació de l’església nova de Sant Carles de la Ràpi-
ta (Montsià) per tal que l’Incasòl desprogrami aquesta 
obra?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a ajornar la rehabilita-
ció de la muralla d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-00981/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Per quina raó s’ajorna per a posteriors programes 
la rehabilitació de la muralla d’Ulldecona per part de 
l’Incasòl?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cinema en català a les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-00982/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes sales que programin cinema en versió ca-
talana de manera estable, es troben a les Terres de 
l’Ebre?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Cicle de Cinema Infantil en Català 
a les Terres de l’Ebre i a les comarques de 
Tarragona
Tram. 314-00983/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures porta terme el Departament de 
Cultura per tal d’estendre a un major nombre de sa-
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les de les Comarques de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre el Cicle de Cinema Infantil en Català?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de poblacions del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre que parti-
cipen en «El documental del mes»
Tram. 314-00984/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Departament de Cultura considera òptim el nom-
bre de poblacions del Camp de Tarragona i de les Ter-
res de l’Ebre que participen de la iniciativa «El Docu-
mental del mes»?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la prolongació de l’A-7
Tram. 314-00985/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2595 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions 
enunciades al programa d’inversió del Pla d’Infraes-
tructures, Transport i Vivenda (2012-2024) del Minis-
teri de Foment que fan referència a la prolongació de 
l’A-7 entre els termes municipals de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant (Baix Camp) i Vilanova d’Alcolea 
(Plana Alta)?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la carretera N-340
Tram. 314-00986/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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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: 

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions 
enunciades al programa d’inversió del Pla d’Infraes-
tructures, Transport i Vivenda (2012-2024) del Minis-
teri de Foment que fan referència a la carretera N-340 
al seu pas per les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a les variants de la carretera N-420
Tram. 314-00987/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions 
enunciades al programa d’inversió del Pla d’Infraes-
tructures, Transport i Vivenda (2012-2024) del Minis-
teri de Foment que fan referència a l’establiment de 
variants a la carretera N-420 al seu pas per Gandesa i 
Corbera d’Ebre a la Terra Alta?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la connexió de l’A-27 amb l’AP-2
Tram. 314-00988/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions 
enunciades al programa d’inversió del Pla d’Infraes-
tructures, Transport i Vivenda (2012-2024) del Minis-
teri de Foment que fan referència a la connexió de l’A-27 
amb l’AP-2 presumiblement al terme de Montblanc 
(Conca de Barberà)?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la connexió de l’A-27 amb el port de Tar-
ragona
Tram. 314-00989/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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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: 

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions 
enunciades al programa d’inversió del Pla d’Infraes-
tructures, Transport i Vivenda (2012-2024) del Mi-
nisteri de Foment que fan referència a la connexió de 
l’A-27 amb el port de Tarragona (el Tarragonès) i la 
millora de l’accessibilitat d’aquest?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb rela-
ció als accessos a l’aeroport de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-00990/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2600 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions 
enunciades al programa d’inversió del Pla d’Infraes-
tructures, Transport i Vivenda (2012-2024) del Ministe-
ri de Foment que fan referència a la reordenació dels ac-
cessos a l’aeroport de Reus (Baix Camp) des de la T-11?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
al Corredor Mediterrani
Tram. 314-00991/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2601 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions 
enunciades al programa d’inversió del Pla d’Infraes-
tructures, Transport i Vivenda (2012-2024) del Minis-
teri de Foment que fan referència a la Línia d’Alta Ve-
locitat del Corredor Mediterrani al seu pas pel Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a l’accessibilitat de diverses estacions
Tram. 314-00992/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2602 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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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: 

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions 
enunciades al programa d’inversió del Pla d’Infraes-
tructures, Transport i Vivenda (2012-2024) del Minis-
teri de Foment que fan referència a l’accessibilitat a 
les estacions de l’Arboç, Calafell i el Vendrell, al Baix 
Penedès; Tarragona, Torredembarra i Salou, al Tarra-
gonès; Reus, al Baix Camp i Tortosa, al Baix Ebre?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
al port de Tarragona
Tram. 314-00993/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin coneixement té el Govern de les actuacions 
enunciades al programa d’inversió del Pla d’Infraes-
tructures, Transport i Vivenda (2012-2024) del Minis-
teri de Foment que fan referència al contradic Sud i a 
l’acabament del Moll de la Química del port de Tarra-
gona (el Tarragonès)?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la protecció de les esglésies d’Aran
Tram. 314-00994/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2607 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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.

Les esglésies de l’Aran formen un important conjunt 
artístic. El Conselh Generau d’Aran, l’any 2008 i amb 
l’acord de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat 
va iniciar el procés de declaració d’algunes d’aquestes 
esglésies ja incoades des de 1976.

En una primera fase es varen iniciar les tramitacions 
de les esglésies de Salardú, Bossòst i Unha.

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

– En quina situació es troba aquest procés?

– Quines són les previsions del Departament de Cultu-
ra per culminar aquest procés de declaració de béns?

– Considera el Departament que és necessari per la 
protecció d’aquest patrimoni aquesta declaració?

Palau del Parlament, 30 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 revisió del Pla director de la Vall 
d’Aran
Tram. 314-00995/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2608 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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

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

– En quin punt es troba la revisió del Pla Director de la 
Vall d’Aran després de la seva paralització l’any 2011?

– Quins son els objectius de revisió d’aquest Pla?

– Quina previsió té el Departament per enllestir aques-
ta modificació?

– Quins seran els àmbits i l’abast de la modificació?

Palau del Parlament, 30 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 constitució de la societat AMB
Tram. 314-00996/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 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: 

– ¿Tenía el conseller de Territori i Sostenibilitat Sr. 
Santi Vila, conocimiento de la constitución de la so-
ciedad AMB, participada entre AgBar y el Área Me-
tropolitana de Barcelona, la cual se encargará de la 
distribución y abastecimiento de agua en baja en 23 
municipios del Área Metropolitana de Barcelona?

– ¿Qué actuaciones de control y supervisión sobre la 
constitución de la sociedad AMB, participada entre 
AgBar y el Área Metropolitana de Barcelona, ha de-
sarrollado la Generalitat de Cataluña, en virtud del 
artículo 117 del Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
según el cual la Generalitat tiene competencias ejecu-
tivas sobre el dominio público hidráulico?

– ¿Qué actuaciones de control y supervisión de la si-
tuación derivada de la falta de un contrato de sumi-
nistro del agua en baja entre el Área Metropolitana de 
Barcelona y AgBar ha desarrollado la Generalitat de 
Cataluña, en virtud del artículo 117 del Estatut d’Auto-

nomia de Catalunya, según el cual la Generalitat tie-
ne competencias ejecutivas sobre el dominio público 
hidráulico?

Palau del Parlament, 8 de febrero de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de la gestió de l’aigua 
de la xarxa d’abastament Ter Llobregat a 
Accio na
Tram. 314-00997/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 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: 

– ¿A qué ha destinado la Generalitat de Cataluña el 
primer canon contractual pagado por la empresa Ac-
ciona, SA, en el momento de la firma del contrato de 
concesión de adjudicación, ascendiente a 298.651.830 
euros?

– ¿Cuál es la repercusión tarifaria prevista por el De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la adjudica-
ción de la gestión de agua en alta de la red de abasteci-
miento Ter-Llobregat a la empresa Acciona, SA?

– ¿Qué medidas de compensación económica a los 
ayuntamientos afectados por la adjudicación de la ges-
tión de agua en alta de la red de abastecimiento Ter-
Llobregat a la empresa Acciona, SA, ha previsto el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, por los sigui-
entes conceptos?

– Inversiones en infraestructuras de gestión del agua 
en baja realizadas

– Aumento del canon del agua

– Venta de activos públicos municipales

Palau del Parlament, 8 de febrero de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients incoats i les activitats 
fetes a l’Oficina Antifrau de Catalunya del 
2012 ençà
Tram. 314-00998/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, 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: 

– Quants expedients ha incoat l’Oficina Antifrau de 
Catalunya durant l’any 2012?

– Quants expedients pendents de tramitació té l’Oficina 
Antifrau de Catalunya a data de 31 de gener de 2013?

– Quines han estat les activitats dutes a terme per 
l’Oficina Antifrau de Catalunya durant l’any 2012?

– Quin ha estat el cost de totes les activitats dutes a terme 
per l’Oficina Antifrau de Catalunya durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels préstecs atorgats per les 
diputacions provincials a la Generalitat en 
els exercicis pressupostaris del 2012 i del 
2013
Tram. 314-00999/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 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: 

– ¿Cuál es el importe de los préstamos otorgados por 
cada una de las cuatro diputaciones provinciales a la 
Generalitat de Cataluña en los ejercicios presupuesta-
rios de 2012 y de 2013, préstamos destinados al pago 
de la deuda pendiente de la Generalitat con los ayunta-
mientos catalanes?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cost dels protocols i de les reuni-
ons dels òrgans de funcionament intern pre-
vistos en l’acord de legislatura signat entre 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana 
de Catalunya
Tram. 314-01000/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Cuál es el coste económico de las reuniones pe-
riódicas de los protocolos y órganos de funcionamien-
to interno previstos en el acord de legislatura firmado 
entre CiU y ERC, detallados en el listado siguiente?

• Comitè Permanent d’Estabilitat

• Comissió de Coordinació Parlamentària

• Grup de Treballs Pressupostaris

• Grup de Treball de la Consulta

• Grups de Treball Sectorial

° Grup de Treball sobre Educació

° Grup de Treball sobre Salut

° Grup de Treball sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

° Grup de Treball sobre la Funció Pública

° Grup de Treball sobre Universitats
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– ¿Qué representantes de las dos formaciones políticas 
firmantes del acord de legislatura van a participar en 
las reuniones de los protocolos y órganos de funciona-
miento interno citados?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de substitucions de mes-
tres de primària en els centres que fan la si-
sena hora
Tram. 314-01001/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2630 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

Atenent l’anunci fet per la consellera d’Ensenyament 
sobre la cobertura de les baixes per malaltia del pro-
fessorat tutor dels centres de primària i atenent que en 
els centres de primària que fan la sisena hora una mit-
jana de 50 hores lectives setmanals són impartides per 
professorat que no és tutor: 

– Quina previsió té el Departament d’Educació sobre 
la substitució del professorat de primària en els centres 
on es realitza la sisena hora?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord entre el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) per a remodelar l’Escola Sant Jordi i 
el calendari d’obres previst
Tram. 314-01004/10

Formulació

Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Existeix un acord entre el Departament d’Ensenya-
ment i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la re-
modelació del CEIP Sant Jordi, per tal de condicionar 
el centre, donada la presència dels alumnes del CEIP 
Pasífae?

2) Quin és l’estat del procés d’acord i el calendari de 
les obres previstes?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Barce-
lona
Tram. 314-01005/10

Formulació

Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el deute de la Generalitat de Catalunya, in-
cloent tots els departaments, amb l’Ajuntament de Bar-
celona? Es sol·licita la informació incloent els concep-
tes, departament per departament, els imports i els 
anys d’aprovació de la partida.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses no abonades i assumi-
des per l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-01006/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les despeses, amb detall del concepte i 
l’import, que la Generalitat ha deixat d’abonar i que 
ha assumit l’Ajuntament de Barcelona? En relació a 
inversions previstes, compromeses i no realitzades, 
participació en organismes mixtos o actuacions de la 
Generalitat que ha acabat assumint l’Ajuntament de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagar els deutes pen-
dents amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-01007/10

Formulació

Dolors Camats i Luis, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Té previst la Generalitat compensar o rescabalar 
l’Ajuntament de Barcelona d’alguna manera per l’im-
port total o parcial del deutes acumulats?

2) Amb quin calendari concret i amb quines quantitats 
es compromet la Generalitat a satisfer els deutes acu-
mulats amb l’Ajuntament de Barcelona?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions tingudes amb 
el Govern de l’Estat en la Subcomissió de 
Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució 
de Conflictes amb relació al Reial decret llei 
14/2010, de mesures urgents de racionalit-
zació de la despesa pública en l’àmbit edu-
catiu
Tram. 314-01008/10

Formulació

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Respecte l’Acord contingut en la Resolució GRI/1612/ 
2012 de 30 de juliol

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

– Quantes reunions va mantenir la Generalitat i l’Es-
tat en el si de la Subcomissió de Seguiment Norma-
tiu, Prevenció i Solució de Conflictes per resoldre les 
discrepàncies mantingudes sobre el Reial Decret llei 
14/2010, de 20 d’abril?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les solucions proposades pel grup de 
treball de la Subcomissió de Seguiment Nor-
matiu, Prevenció i Solució de Conflictes amb 
relació al Reial decret llei 14/2010, de mesu-
res urgents de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu
Tram. 314-01009/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Respecte l’Acord contingut en la Resolució GRI/1612/ 
2012 de 30 de juliol

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

– Quines són les solucions proposades per el grup de 
treball proposat per la Subcomissió?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra el Reial decret llei 
14/2010, de mesures urgents de racionalit-
zació de la despesa pública en l’àmbit edu-
catiu
Tram. 314-01010/10

Formulació

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Respecte l’Acord contingut en la Resolució GRI/ 
1612/2012 de 30 de juliol

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

– Per què no s’han adoptat les solucions plantejades 
pel grup de treball i s’ha optat per la interposició de 
recurs d’inconstitucionalitat en relació al Reial Decret 
llei 14/2010, de 20 d’abril?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ambulàncies de transport sanita-
ri urgent del Pla integral d’urgències de Ca-
talunya que han deixat de prestar servei en 
data del 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01011/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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

– Quines ambulàncies de transport sanitari urgent 
pertanyents al PIUC (Pla Integral Urgència Catalunya) 
de les empreses Falck VL, La Pau, Condal, Domingo 
han deixat de prestar servei en data 1 de febrer o 15 de 
febrer?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en els recursos de trans-
port sanitari urgent del Pla integral d’urgèn-
cies de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-01012/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 s’han produït en els recursos de trans-
port sanitari urgent pertanyents al PIUC (Pla Integral 
d’Urgència Catalunya) d’hivern 2012-2013 a partir de 
l’1 de febrer o durant el mes de febrer a les comarques 
del Vallès Oriental, Maresme, Badalona i Barcelona? 
Detallar el desplegament d’efectius comarca per co-
marca, lot per lot, a l’inici del PIUC i el previst per al 
mes de febrer de 2013 comarca per comarca, lot per lot.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instruccions del Servei d’Emer-
gències Mèdiques amb relació a la reducció 
d’ambulàncies
Tram. 314-01013/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

– Quines instruccions o comunicats de reducció d’am-
bulàncies ha donat SEMSA a les empreses d’ambulàn-
cies Falck VL, La Pau, Condal i Domingo respecte als 
efectius desplegats del PIUC 2012-2013?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a primeres vi-
sites a metges especialistes en el centre 
d’atenció primària de la Torrassa de l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 314-01014/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Celestino Corbacho 
Chaves, diputat, Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, 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: 

– El Departament de Salut considera raonables els 
temps d’espera que han de patir els usuaris del CAP II 
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La Torrassa, de L’Hospitalet de Llobregat, per a les pri-
meres visites d’especialistes?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega, Celestino Corbacho Chaves, 
Joan Ignasi Elena i Garcia, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a primeres visi-
tes amb metges especialistes al CAP La Tor-
rassa, de l’Hospitalet de Llobregat, en data 
del 31 de gener de 2013
Tram. 314-01015/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Celestino Corbacho 
Chaves, diputat, Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 llista i el temps d’espera a 31 de gener de 
2013 per a primeres visites de metges especialistes al 
CAP II La Torrassa, de L’Hospitalet de Llobregat, des-
glossat per especialitats?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega, Celestino Corbacho Chaves, 
Joan Ignasi Elena i Garcia, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el pressupost i el dèficit anual de les uni-
versitats públiques del 2003 al 2012 i les previ-
sions per al 2013
Tram. 314-01016/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 ha sigut i és el pressupost i dèficit anual de 
cada universitat pública de Catalunya o subvencionada 
detallat per als anys de 2003 a 2012 i quina és la pre-
visió per enguany?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació global per al funciona-
ment, programes, inversions, recerca, inno-
vació i transferència de les universitats pú-
bliques del 2003 al 2012 i les previsions per 
al 2013
Tram. 314-01017/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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’assignació global, per funcionament, 
per programes, per inversions, per recerca, innovació 
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i transferència a cada universitat pública o subvenci-
onada entre el 2003-2012 i perspectives enguany? Es 
demana detallat per a cadascun dels anys.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa per alumne en universitats 
del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01018/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 la càpita per alumne a cada universi-
tat pública o subvencionada de Catalunya 2003-2012  
i perspectives 2013 aportat per la Generalitat? Es de-
mana detallat per a cadascun dels anys.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per matrícula a les uni-
versitats públiques del 2003 ençà
Tram. 314-01019/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 estat els ingressos per matrícules a cada 
universitat pública o subvencionada de Catalunya en-
tre 2003-2013 i quin percentatge del total representa? 
Es demana detallat per a cadascun dels anys.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles i el nombre d’alumnes de 
les universitats públiques del 2003 al 2012  
i les previsions per al 2013
Tram. 314-01020/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 plantilles (personal equivalent) 
i alumnes totals de cada Universitat pública o subven-
cionada de Catalunya 2003-2012 i perspectives 2013? 
Es demana detallat per a cadascun dels anys.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb el Govern de l’Estat 
per a negociar els crèdits per als parcs cien-
tífics i tecnològics i per a recerca i innovació 
a les universitats públiques
Tram. 314-01021/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 reunions, dates, objectius con-
crets, acords o desacords amb el Govern de l’Estat-
Ministeri d’Educació durant els anys 2011 i 2012 per 
negociar els «parquetazos» crèdits als parcs científics i 
tecnològics i les transferències per estructura de recer-
ca i innovació a cada universitat pública de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els retards dels pagaments a les uni-
versitats públiques
Tram. 314-01022/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 estat els retards dels pagaments a les uni-
versitats públiques de Catalunya per part de la Genera-

litat, especificant mesos de retard entre els anys 2003-
2012 i enguany? Es demana detallat per a cadascun 
dels anys.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució d’alumnes a les universitats 
entre el 2003 i el 2013
Tram. 314-01023/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 evolucions dels alumnes, indicant 
totals, graus, doctorats i màsters a la Universitat de 
Catalunya i a cada universitat, pública, privada o sub-
vencionada entre 2003-2013? Es demana detallat per a 
cadascun dels anys.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de reducció i tancament 
de la Comissió per a l’Estudi de la Governan-
ça del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 314-01024/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 per reduir i el calendari 
pel tancament de la Comissió per la Governança del 
sistema universitari de Catalunya al llarg del 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de reforma del govern i la 
gestió per a l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 314-01025/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 la proposta de reforma de govern i gestió plan-
tejada pel Departament de Salut per l’Hospital Clínic?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en la fórmula jurídica, els 
patrons, el capital i els estatuts proposats 
per a l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 314-01026/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 fórmula jurídica, proposta de patrons, capital 
i estatuts de canvis proposa el Departament de Salut 
per l’Hospital Clínic?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons, els beneficis i els inconve-
nients dels canvis en tots els àmbits a l’Hos-
pital Clínic de Barcelona
Tram. 314-01027/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 raons i els beneficis (activitat pública 
i privada) i inconvenients en relació a canvis a l’Hospi-
tal Clínic en la fórmula de govern, de gestió en l’assis
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tència (hospital i atenció primària), recerca, docència 
i innovació?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estratègies per a les reformes en la 
Corporació Sanitària Clínic
Tram. 314-01028/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 estratègies en el 2013 per les refor-
mes que planteja el Departament de Salut per la Cor-
poració Clínic?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions de la Corporació Sanità-
ria Clínic amb els diversos ens de participa-
ció en aquesta corporació per a la proposta 
de reformes del 2011 ençà
Tram. 314-01029/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 reunions i acords/desacords del Go-
vern de la Corporació Clínic per les reformes en les 
diferents formacions polítiques de representació parla-
mentària, el patronat, junta clínica, junta de personal i 
comitès d’empresa els anys 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el moment de l’aprovació de les refor-
mes de la Corporació Sanitària Clínic
Tram. 314-01030/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

– Les reformes de la Corporació Clínic seran aprova-
des en el tràmit dels pressupostos del 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reformes plantejades per a l’Insti-
tut Català de la Salut
Tram. 314-01031/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 reformes que planteja el Departament 
de Salut per l’empresa pública ICS per l’any 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els escenaris pressupostaris per a 
l’Institut Català de la Salut per al 2013
Tram. 314-01032/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 escenaris pressupostaris per l’empresa 
pública ICS per l’any 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pressupostos de l’Institut Cata-
là de la Salut aprovats i liquidats del 2000 
ençà

Tram. 314-01033/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 aprovats i liquidats de 
l’ICS comparant amb el Servei Català de la Salut / De-
partament de Salut (sense i amb farmàcia receptes) 
any 2000-2012 i per al 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega

Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aliances estratègiques de l’Institut 
Català de la Salut amb proveïdors i entitats 
del 2011 ençà

Tram. 314-01034/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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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– Quines són les aliances estratègiques fetes per l’ICS 
amb diferents proveïdors i entitats el 2011, 2012 i pre-
visions 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis previstos per a la llei de 
pressupostos del 2013 per a l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-01035/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 que proposarà el Govern en la 
llei pressupostaria per l’ICS del 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords de reformes presos en el 
Consell d’Administració de l’Institut Català 
de la Salut del 2011 ençà
Tram. 314-01036/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2675 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 acords presos en el Consell d’Adminis-
tració ICS de reformes anys 2011 i 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions i els acords en les comis-
sions de professionals i de participació el 
2011 i el 2012
Tram. 314-01037/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 reunions durant els anys 2011 i 2012 
en les comissions de professionals i de participació i 
quins els acords més rellevants?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels pressupost i dels cen-
tres de la central de compres, logística i dis-
tribució Logaritme, SA, des de la seva crea-
ció fins al 2013 i les previsions per a la resta 
de la legislatura
Tram. 314-01038/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 detallada (pressupost i cen-
tres) de la central de compres, logística i distribució 
Logaritme SA des de la seva creació fins el 2013 i qui-
nes perspectives per enguany i durant la legislatura?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del salari i els horaris dels 
professionals amb relació laboral de conveni 
amb l’Institut Català de la Salut i amb la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública del 2003 
ençà i les previsions per al 2014 i el 2015
Tram. 314-01039/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2678 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 salarial i horaris per les 
diferents còmputs anuals treballats categories entre el 
2003-2013 pels professionals sota conveni ICS i con-
veni XHUP i quines propostes són per enguany i els 
propers 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles de l’Institut Català de la 
Salut i de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 314-01040/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2679 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 sigut les plantilles amb personal equiva-
lent total i per categories a l’ICS (separar cada hospital 
i primària de cada regió) i XHUP (separar cada em-
presa i hospital)?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les assignacions pressupostàries per 
a cada regió i sector sanitari del 2003 al 2012 
i les previsions per al 2013
Tram. 314-01041/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 sigut les assignacions pressupostàries 
per cada regió i sector (global i càpita) als anys 2003-
2012 i previsions 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris assistencials i de reducció 
d’assignació pressupostària a la sanitat pú-
blica per al 2013
Tram. 314-01042/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 seran els criteris assistencials i de reducció 
d’assignació pressupostària pel 2013 per cada centre 
d’atenció primària, hospital, salut pública, empreses 
(inclòs l’ICS), sociosanitari, salut mental, transport 

sanitari, rehabilitació, oxigenoteràpia, MHDA,... I per 
cada sector i Regió sanitària?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper de l’Agència de Salut Públi-
ca en la compra de serveis i el control de les 
prestacions que estableix la Llei 18/2009, de 
salut pública
Tram. 314-01043/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2682 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 serà el paper de l’Agència de Salut Pública l’any 
2013 en la compra de serveis i control de les presta-
cions que preveu la Llei de salut pública i quina serà la 
seva relació amb els proveïdors del CatSalut i les enti-
tats d’addiccions, VIH/SIDA, altres....?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans de serveis sanitaris, de re-
ordenació de l’activitat, de gestió comparti-
da i de l’activitat privada addicional per a les 
regions i els sectors sanitaris per al període 
2013-2016
Tram. 314-01044/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 plans de serveis sanitaris, de reorde-
nació de l’activitat, de gestió compartida, del paper de 
l’activitat privada addicional per cada regió i sectors 
sanitaris pel 2013-2016?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació de l’activitat i dels cen-
tres sanitaris de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) i del Baix Llobregat per al pe-
ríode 2013-2016
Tram. 314-01045/10

Formulació

Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2684 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 de planificació de l’activi-
tat i dels centres a Hospitalet i al Baix Llobregat pels 
anys 2013-2016?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els professionals emèrits del sistema 
sanitari
Tram. 314-01046/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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  professionals emèrits del sistema des de 
la creació de la figura fins el 2013?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones jubilades als 
seixanta-cinc anys anualment a l’Institut Ca-
talà de la Salut des del 2003 fins al 2012 i les 
previsions per al 2013
Tram. 314-01047/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

– Quin ha sigut el nombre de persones anuals jubila-
des als 65 anys a l’ICS des de 2003 fins a 2012, global 
i per categories? Quines són les previsions pel 2013? 
Es demana també nombre d’exempcions.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els metges estrangers que han con-
validat l’especialitat del 20003 ençà i els que 
ho estan esperant
Tram. 314-01048/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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 professionals metges estran-
gers que han convalidat la seva especialitat 2003-2013 
i quants estan esperant el tràmit estatal?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres concertats que han signat 
un contracte programa per a rebre recursos 
a canvi de garantir la gratuïtat de l’educació 
a les famílies
Tram. 314-01049/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

– Quins són els centres concertats de Catalunya que 
tenen signat un contracte programa per rebre més re-
cursos de l’administració a canvi de garantir la plena 
gratuïtat a les famílies?

– Com valora el Govern de la Generalitat l’evolució 
de la distribució equitativa de l’alumnat nouvingut en 
tots els centres de les àrees concretes on hi ha centres 
d’aquestes característiques?

– Considera el govern de la Generalitat que aquesta se-
gueix sent una mesura positiva i desitjable per garantir 
l’equilibri en la cobertura de les necessitats de l’alum-
nat escolaritzat en els centres sostinguts amb fons pú-
blics?

– Quina és la previsió del Govern de la Generalitat so-
bre el manteniment i ampliació d’aquests contractes 
programa?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis contractats a Método 3 en 
el període 2004-2010
Tram. 314-01050/10

Formulació
Maria Senserrich i Guitart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 2690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maria Senserrich i Guitart, diputada del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants informes, estudis o serveis de qualsevol 
mena va contractar el Govern de la Generalitat, di-
rectament o a través dels seus organismes autònoms, 
entitats de dret públic o empreses públiques que en de-
penen, a l’empresa Método 3 o qualsevol de les seves 
marques o filials (Camino, Inves Franquicia, Paradig-
ma, Reconstructa, Informutua, M3, Soporte en el liti-
gio, Eprobatio) entre els anys 2004 i 2010, quin va ser 
el seu objecte, departament, organisme o entitat con-
tractant, imports abonats i resultat?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Maria Senserrich i Guitart
Diputada del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils 
(Baix Camp) amb relació a l’aplicació el 2011 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-01051/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2692 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament 
de Cambrils pel que fa als pagaments despeses fetes 
durant l’any 2011 en el projecte de la llei de barris?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils 
(Baix Camp) amb relació a l’aplicació el 2012 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-01052/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament 
de Cambrils pel que fa als pagaments de despeses fe-
tes l’any 2012 en el projecte de la llei de barris?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de pagament del deute 
amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) 
amb relació a l’aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01053/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– La Generalitat deu a l’Ajuntament de Cambrils més 
d’1 milió d’euros en concepte de despeses comprome-
ses, realitzades i que l’ajuntament ja ha realitzat dins 
del projecte de la llei de barris, quin és el calendari de 
pagament d’aquest deute?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la responsabilitat que assumirà amb 
relació a l’expedient de regulació d’ocupació 
de l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-01054/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina responsabilitat assumirà el Govern de la Gene-
ralitat davant l’expedient de regulació que afectarà 45 
treballadors de l’Ajuntament de Cambrils i que aquest 
ens local justifica com una mesura per estalviar 1’1 mi-
lions d’euros, quan el Govern té un deute de més d’1 
milió d’euros de la llei de barris?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes dels impagaments dels 
deutes contrets amb els ajuntaments
Tram. 314-01055/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2696 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– És conscient el Govern de la Generalitat que amb la 
seva política deslleial d’impagaments de deutes con-
trets envers els ajuntaments i en concret amb l’Ajun-
tament de Cambrils, facilita la destrucció de llocs de 
treball i per tant agreuja la recessió econòmica i la via-
bilitat d’aquest ens local?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA



26 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagar l’import compro-
mès amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix 
Camp)per a la construcció d’una galeria de 
tir amb arc
Tram. 314-01056/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2697 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quan té previst pagar el Govern de la Generalitat els 
300.000 euros que havia compromès el Consell Gene-
ral de l’Esport per la construcció de la Galeria de tir 
amb arc i que ha avançat l’Ajuntament de Cambrils?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’impagament de l’im-
port compromès amb l’Ajuntament de Cam-
brils (Baix Camp) per a la construcció d’una 
galeria de tir amb arc i l’anunci de l’Ajunta-
ment d’acomiadar treballadors interins
Tram. 314-01057/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Com valora el Govern la casualitat o la relació direc-
ta que al mateix temps que l’Ajuntament de Cambrils 
va anunciar que la Generalitat deixava sense efec-
te l’acord signat pel qual havia de pagar els 300.000 
euros de la construcció de la galeria de tir amb arc, 
l’Ajuntament anunciés l’acomiadament de 14 treballa-
dors interins per reduir 365.000 euros?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de l’aportació a l’Escola 
de Música de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-01058/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Considera el Govern una actuació responsable i lleial 
de coordinació i cooperació interadministrativa haver 
reduït l’aportació a l’Escola de Música de Cambrils en 
73.000 euros és a dir una quantitat el 50 % inferior al 
curs passat i quan s’havia acordat una quantitat major?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva responsabilitat en l’acomia-
dament de treballadors de l’Ajuntament de 
Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-01059/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina creu el Govern que és la seva responsabilitat 
en l’acomiadament de 70 persones, 14 ja fets i 45 pre-
vistos en l’ERO que té previst fer l’Ajuntament de Cam-
brils i que justifica amb una disminució d’ingressos 
prevista en 1,6 milions d’euros, quan el Govern té un 
deute pendent amb l’Ajuntament d’1’3 milions d’euros?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’impagament del deu-
te a l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) i 
el pacte de govern en aquest ajuntament
Tram. 314-01060/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2701 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– El fet de que a l’Ajuntament de Cambrils hi hagi un 
pacte de govern entre CiU i PP pot condicionar el mal-
tractament econòmic i l’impagament del deute que es-
tà exercint el Govern de la Generalitat envers aquest 
municipi?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb els ajuntaments amb re-
lació a l’aplicació el 2010 de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01061/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2712 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute de la Generalitat amb els ajunta-
ments pel que fa als pagaments de despeses fetes l’any 
2010 en els projectes de la llei de barris? Es reque-
reix la informació amb el detall dels ajuntaments a qui 
se’ls deu i els imports.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb els ajuntaments amb re-
lació a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01062/10

Formulació

Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute de la Generalitat amb els ajunta-
ments pel que fa als pagaments de despeses fetes l’any 
2011 en els projectes de la llei de barris? Es reque-
reix la informació amb el detall dels ajuntaments a qui 
se’ls hi deu i els imports.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb els ajuntaments amb re-
lació a l’aplicació el 2012 de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01063/10

Formulació

Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute de la Generalitat amb els ajunta-
ments pel que fa als pagaments de despeses fetes l’any 
2012 en els projectes de la llei de barris? Es reque-
reix la informació amb el detall dels ajuntaments a qui 
se’ls hi deu i els imports.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica per a l’aplicació 
el 2013 de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-01064/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2715 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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: 

– Té la Generalitat intenció d’obrir una partida econò-
mica en concepte de la Llei de barris per l’any 2013?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de pagament del deute 
amb els ajuntaments amb relació a l’aplica-
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, del 2010 ençà
Tram. 314-01065/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2716 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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: 

– En quins terminis pensa el govern pagar els deutes 
pendents amb els ajuntaments derivats de la llei de 
barris corresponents a despeses acreditades ja execu-
tades pels ajuntaments en els anys 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de pagament del deute 
amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany (Va-
llès Oriental) per obres executades els anys 
2010 i 2011
Tram. 314-01066/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2717 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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: 

– En quins terminis pensa el govern pagar els deu-
tes pendents amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany 
corresponents a les aportacions de la Generalitat a les 
obres executades a dit municipi i que estan pendents 
des dels exercicis 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut i l’import previst en apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència
Tram. 314-01067/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin import ha 
rebut el Govern de la Generalitat l’any 2012 en funció 
dels PIAS introduïts en l’aplicatiu de l’Imserso? Quin 
import ha rebut durant el 2012 per altres conceptes, 
detallant import i concepte? Quin import preveu rebre 
per al 2013?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds rebudes amb relació a 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-01068/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2724 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total 
de sol·licituds rebudes entre 1 de febrer de 2012 i 1 de 
febrer de 2013? Es demana la informació desglossada 
mes a mes.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds introduïdes a l’aplicació 
de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01069/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total 
de sol·licituds «volcades» entre 1 de febrer de 2012 i 1 
de febrer de 2013 a l’aplicatiu de l’Imserso? Es dema-
na la informació desglossada mes a mes. En cas que 
difereixi del nombre de sol·licituds rebudes, quins són 
els motius?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dictàmens emesos en aplicació de 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-01070/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total 
de dictàmens emesos entre 1 de febrer de 2012 i 1 de 
febrer de 2013? Es demana la informació desglossada 
mes a mes.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dictàmens introduïts a l’aplicació 
de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01071/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total 
de dictàmens «volcats» entre 1 de febrer de 2012 i 1 
de febrer de 2013 a l’aplicatiu de l’Imserso? Es dema-
na la informació desglossada mes a mes. En cas que 
difereixi del total de dictàmens emesos, quins són els 
motius?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les persones amb dret a perce-
bre ajuts en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01072/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total 
de persones amb dret entr e1 de febrer de 2012 i 1 de 
febrer de 2013? Es demana la informació desglossada 
mes a mes.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones amb dret a percebre 
ajuts introduïdes a l’aplicació de l’Imserso 
amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, rela-
tiva a la dependència
Tram. 314-01073/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total de 
persones amb dret «volcades» entre 1 de febrer de 2012 
i 1 de febrer de 2013 a l’aplicatiu de l’Imserso? Es de-
mana la informació desglossada mes a mes. En cas que 
difereixi del nombre total de persones amb dret, quins 
són els motius?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prestacions atorgades en aplica-
ció de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-01074/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència. Quin és el total de 
prestacions atorgades entre 1 de febrer de 2012 i 1 de 
febrer de 2013? Es demana la informació desglossada 
mes a mes.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prestacions atorgades introduï-
des a l’aplicació de l’Imserso amb relació a 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-01075/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total 
de prestacions atorgades «volcades» entre 1 de febrer 
de 2012 i 1 de febrer de 2013 a l’aplicatiu de l’Imser-
so? Es demana la informació desglossada mes a mes. 
En cas que difereixi del total de prestacions atorgades, 
quins són els motius?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben una 
prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01076/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència. Quin és el total de 
persones que cobren efectivament una prestació entre 
1 de febrer de 2012 i 1 de febrer de 2013? Es demana la 
informació desglossada mes a mes.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb dret a re-
bre una prestació en aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01077/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total 
de persones amb dret a rebre una prestació, desglossat 
per tipus de prestació entre 1 de febrer de 2012 i 1 de 
febrer de 2013?Es demana la informació desglossada 
mes a mes.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb dret a re-
bre una prestació introduïdes a l’aplicació 
de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01078/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total 
de persones amb dret a rebre una prestació, desglossat 
per tipus de prestació «volcades» entre 1 de febrer de 
2012 i 1 de febrer de 2013 a l’aplicatiu de l’Imserso? Es 
demana la informació desglossada mes a mes. En cas 
que difereixi del total de persones amb dret, quins són 
els motius?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben una 
prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01079/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència. Quin és el total de 
persones que cobren efectivament una prestació, des-
glossat per tipus de prestació, 1 de febrer de 2012 i 1 de 
febrer de 2013? Es demana la informació desglossada 
mes a mes.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones que re-
ben una prestació introduïdes a l’aplicació 
de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01080/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. Quin és el total 
de persones que cobren efectivament una prestació, 
desglossat per tipus de prestació, «volcades» entre 1 de 
febrer de 2012 i 1 de febrer de 2013 a l’aplicatiu de l’Im-
serso? Es demana la informació desglossada mes a 
mes. En cas que difereixi del total de persones que co-
bren efectivament una prestació, quins són els motius?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la moda i la mitjana de temps de re-
solució de les sol·licituds d’ajuts en aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 314-01081/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– Quina es la «moda» i la «mitjana» de dies que es tri-
ga en resoldre una sol·licitud de dependència, des de la 
data de registre fins a la percepció efectiva de la pres-
tació o prestacions acordades en la resolució correspo-
nent, diferenciant per delegacions territorials a data de 
febrer de 2013?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la moda i la mitjana de l’import de les 
prestacions atorgades en aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01082/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2738 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– Quina és la «moda» i la «mitjana» d’euros de les 
prestacions econòmiques atorgades i vigents a data 1 de 
febrer de 2013? Es demanen les dades desglossades per 
tipus de prestació.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la moda i la mitjana de l’import de les 
prestacions atorgades per copagament en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relati-
va a la dependència
Tram. 314-01083/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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.

Durant la passada legislatura aquesta diputada va sol-
licitar al Departament de Benestar i Família aquesta 
mateixa informació per a l’any 2011 en relació amb la 
Llei 39/2006, la resposta del Departament a maig de 
2012 va ser literalment: «us informo que podeu con-
sultar la informació sol·licitada a la pàgina web del De-
partament, a l’apartat Destaquem, Històric i evolució 
de les dades de la dependència a Catalunya». Un cop 
constatat que la Web del Departament no conté la in-
formació sol·licitada,

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

– Quina és la «moda» i la «mitjana» d’euros rebuts pel 
copagament dels serveis atorgats i vigents a data 1 de 
febrer de 2013? Es demanen les dades desglossades per 
tipus de prestació.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat ingressada per l’Estat en 
concepte de la partida prevista per al nivell 
convingut en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01084/10

Formulació

Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2740 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. Quina 
quantitat ha deixat d’ingressar la Generalitat l’any 2012 
per la supressió per part de l’estat de la partida assigna-
da a «nivel convenido»? Quin va ser l’ingrés per aquest 
concepte per els anys 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat ingressada per l’Estat en 
concepte de la partida prevista per al nivell 
mínim garantit en aplicació de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01085/10

Formulació

Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2741 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. Qui-
na quantitat ha deixat d’ingressar la Generalitat l’any 
2012 per la reducció per part de l’Estat de la partida 
«Nivel mínimo garantizado»? Quin va ser l’ingrés per 
aquest concepte per els anys 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa en aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, el 
2012
Tram. 314-01086/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2742 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. Quina 
és la despesa de la Generalitat de Catalunya per l’any 
2012 sense tenir en compte les aportacions de l’Estat? 
Quina és la despesa total per al 2012?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de la retroactivitat en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relati-
va la dependència
Tram. 314-01087/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2743 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. El RDL 
20/2012 preveu la reducció de les quanties de les PE-
CEF en un 15% a partir de l’1 d’agost de 2012. El Reial 
Decret també preveu la supressió de la retroactivitat 
en les PECEF, quantes persones es van veure afecta-
des a Catalunya per la supressió d’aquesta retroacti-
vitat? Quantes tenien dret a la percepció a 1 d’agost 
de 2012? Quantes percebien la PECEF a 1 d’agost de 
2012? Quin estalvi ha significat per a la Generalitat la 
supressió d’aquesta retroactivitat?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les incompatibilitats en aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-01088/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2744 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. El RDL 
20/2012 preveu la supressió de la compatibilitat entre 
serveis. Quin serveis s’han incompatibilitat a Catalu-
nya? A quantes persones afecta aquesta mesura a 1 de 
febrer de 2013? Quin estalvi ha suposat per a la Gene-
ralitat aquesta mesura?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disminució de les intensitats horà-
ries màximes dels serveis en aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-01089/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2745 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. El RDL 
20/2012 preveu la disminució de les intensitats horàries 
màximes dels serveis. Com ha resolt aplicar aquesta me-
sura la Generalitat de Catalunya? A quins serveis afecta 
i com?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis aprovats per l’Estat en apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència
Tram. 314-01090/10

Formulació

Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. Com creu 
el Govern que afectaran al sistema a Catalunya tots 
aquests canvis aprovats per l’Estat? Té coneixement 
el Govern a 1 de febrer de 2013 de quantes empreses 
del sector han tancat en relació a 1 de febrer de 2012? 
Quants llocs de treball s’han perdut a Catalunya per 
l’aplicació d’aquestes mesures a 1 de febrer de 2013 en 
relació amb l’any anterior?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat ingressada per l’Estat a la 
Generalitat en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, el 2012, i la 
previsió per al 2013
Tram. 314-01091/10

Formulació

Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. Les dife-
rents mesures previstes per l’aplicació de la Ley 2/2012 
de Presupuestos Generales del Estado i per l’aplicació 
del RDL 20/2012, suposen una disminució d’ingressos 
per a la Generalitat però també un estalvi per l’aplica-
ció d’alguna de les mesures. Quin és el saldo resultant 
d’aquesta diferència per al 2012? Quant ha deixat d’in-
gressar en total la Generalitat al 2012? Quin estalvi ha 
suposat per la Generalitat l’aplicació d’aquestes mesu-
res per al 2012? Quines són les previsions per al 2013?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de cuidadors familiars 
amb relació a l’aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-01092/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. Quantes 
persones cuidadores familiars hi ha a Catalunya a 1 de 
febrer de 2013? Quantes n’hi havia 1 dia abans de l’en-
trada en vigor la supressió de la cotització a la segure-
tat social l’1 d’agost de 2012?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de les prestacions econò-
miques per als cuidadors en aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-01093/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència. El RDL 
20/2012 preveu la reducció de les quanties de les PE-
CEF en un 15% a partir de l’1 d’agost de 2012. Quin es-
talvi ha suposat per a la Generalitat l’aplicació d’aques-
ta mesura durant el 2012? Quin estalvi preveu per al 
2013? Quantes persones perceptores de la PECEF hi ha 
a Catalunya a 1 de febrer de 2013?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres de la 
línia 9 del metro
Tram. 314-01094/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 2768 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt (Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. En quin estat exacte es troben les obres de construc-
ció de la Línia 9 del metro?

2. Es confirma que la Línia 9 del metro no pararà al 
barri de la Marina de la Zona Franca encara que el tra-
çat de la línia arribi a l’aeroport del Prat?

3. Quins són els criteris que s’han utilitzat per deter-
minar les prioritats a l’hora de canviar els plans inici-
als sobre aquesta obra pública?

4. S’ha pensat alguna alternativa per al veïnat davant 
del dèficit de transport públic que pateix?

5. S’ha comunicat per alguna via a les veïnes i veïns 
de la Zona Franca la situació actual al voltant d’aques-
ta obra?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt (CUP-AE)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla parcial del centre direccional de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) i 
sobre el requeriment per a declarar sòl con-
taminat l’abocador de Can Planas
Tram. 314-01095/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 2769 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt (Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

1. En quin estat jurídic es troba a dia d’avui l’ultim Pla 
parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Va-
llès aprovat l’any 2005?

2. En quina situació es troba l’expedient de declaració 
de sòl contaminat requerit per l’Ajuntament de Cerda-
nyola i pel Parlament de Catalunya davant l’Agència de 
Residus de Catalunya?

3. Existeix algun planejament redactat pel correspo-
nent departament de la Generalitat ja sigui acabat o en 
fase d’elaboració per a substituir el pla del 2005? En 
cas afirmatiu està previst tramitar-lo a l’empara de les 
competències assumides per la Generalitat d’acord al 
previst a la Llei òmnibus?

4. Atès que la perillosa presència constatada de l’abo-
cador de Can Planas és causa des de fa anys de preo-
cupació social, atès que hi ha un clar rebuig ciutadà a 
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edificar habitatges a la zona circumdant, atès que el 
«segon estudi d’opinió sobre l’abocador» entregat al 
gener de 2013 no estudia els riscos i planteja un Pla 
de Gestió de la contaminació absolutament inviable, 
de quina tot això ha condicionat, condiciona o condi-
cionarà en el seu cas la redacció del nou planejament?

5. Atès que els dos anteriors planejaments (2002 i 2005) 
són molt similars en quant a ocupació del territori i 
sostres edificables, i atès que aquests planejaments 
es van redactar en moments d’una gran especulació, 
abans que esclatés la «bombolla immobiliària», i atès 
que aquesta demanda ja no existeix, el nou planeja-
ment estigui en estudi, en redacció o en tramitació, 
preveu canvis importants en aquest aspecte? És pos-
sible concretar-los?

6. Quina quantitat de finques, metres de sòl i metres 
de sostre edificable d’acord al planejament de 2005 i 
les seves modificacions puntuals successives són a dia 
d’avui propietat de les diferents administracions públi-
ques a l’espai del Centre Direccional? Especificar les 
dades de cada administració pública (ajuntament, In-
casòl, Àrea metropolitana, etc.)

7. En relació a la pregunta anterior, els canvis en el 
nou Pla parcial afecten a aquestes finques? Quina és 
l’afectació econòmica que això causarà als diferents 
ens públics? Es preveuen mesures de compensació en 
el seu cas?

8. En relació a l’abocador de «Can Planes» i donat que 
la declaració de sòl contaminat comporta efectes sobre 
els usos del sòl, està previst ajornar qualssevol plane-
jament abans no s’obri i es resolgui l’expedient de de-
claració de sòl contaminat requerit per l’Ajuntament de 
Cerdanyola per decisió unànime del Ple el gener de 
2011, i pel Parlament de Catalunya en una resolució 
parlamentaria aprovada per majoria el maig de 2011?

9. En cas que la Generalitat, a l’empara de la llei òm-
nibus, s’atribueixi les funcions de redacció, tramitació 
i aprovació del Pla Urbanístic, funcions que fins ara 
ostentava el Consorci del Centre Direccional com a 
administració actuant, es preveu la dissolució d’aquest 
Consorci o algun canvi en la seva naturalesa jurídica 
en tant que perdria el seu objectiu principal?

10. En relació a l’esmentat abocador de «Can Planes». 
Està l’aprovació del planejament del Centre Direccio-
nal condicionat a alguna actuació concreta en aquest 
abocador? En cas afirmatiu de quina manera, amb 
quina actuació?

11. En relació al planejament del Centre Direccional, 
està la seva redacció condicionada a drets d’edificabi-
litat assolits per algun privat en alguna sentencia judi-
cial? En cas afirmatiu en quina sentència.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt (CUP-AE)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el presumpte frau en l’impost sobre el 
valor afegit de la Fundació Catalana de l’Es-
plai i l’empresa 7 i Tria
Tram. 314-01096/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2774 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

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

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

– ¿Tiene previsto el Govern presentarse como parte in-
teresada en los procedimientos judiciales abiertos con-
tra la Fundació Catalana de l’Esplai y la empresa «7 i 
Trias» por supuestos fraudes en el impuesto del IVA?

– En el caso de una posible condena a la Fundació Ca-
talana per l’Espai y la empresa «7 i Trias» por fraude 
en el impuesto del IVA, ¿adoptaría el Govern alguna 
medida en relación a las subvenciones otorgadas a es-
tas entidades? En caso afirmativo, ¿el Govern inicia-
ría los trámites para la revocación de las subvenciones 
otorgadas?

– Dado que no se pueden conceder subvenciones a en-
tidades que no estén al corriente en sus obligaciones 
tributarias y de seguridad social, ¿cómo se verificaron 
estos requisitos en las subvenciones otorgadas a la Fun-
dació Catalana de l’Esplai y la empresa «7 i Trias»?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prospeccions amb la tècnica de la 
fracturació hidràulica

Tram. 314-01097/10

Formulació

María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2775 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlamento

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

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

– ¿Cuántas empresas y/o particulares han presentado 
solicitudes ante el Govern, o han mostrado su interés, 
para la realización de prospecciones e investigaciones 
mediante las técnicas conocidas como «fracturación 
hidráulica» o «fracking»?

– ¿Qué territorios de Cataluña están afectados por los 
permisos solicitados al Govern para la realización de 
prospecciones e investigaciones mediante las técnicas 
conocidas como «fracturación hidráulica» o «frac-
king»?

– ¿Tiene el Govern previsto el calendario estimado de 
la realización de las prospecciones mediante «fractu-
ración hidráulica» o «fraking»?

– ¿Cuál es el objetivo de las prospecciones solicitadas 
ante el Govern?

– ¿Los solicitantes de prospecciones mediante «frac-
turación hidráulica» o «fraking» han aportado in-
formes técnicos en el momento de la solicitud de les 
correspondientes permisos? En caso, afirmativo, ¿qué 
tipo de informes han aportado?

– ¿Cuál es la normativa aplicable para la concesiones 
de los permisos de prospecciones mediante «fractura-
ción hidráulica» o «fraking»?

– ¿Ha tenido en cuenta el Govern cualquier otro da-
to relevante para entender la necesidad, justificación e 
impacto económico y medio-ambiental de las actua-
ciones para las que se solicitan los permisos ante el 
Govern?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració de l’informe del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya sobre 
les mesures de racionalització dels horaris 
laborals
Tram. 314-01098/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2776 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

– Ha elaborat el Consell de Relacions Laborals de Ca-
talunya l’informe sobre les mesures que s’han d’adop-
tar en l’àmbit del treball, de l’economia i de la societat, 
per a racionalitzar els horaris previst en la Resolució 
367/IX, del Parlament de Catalunya, sobre la introduc-
ció de mesures de racionalització dels horaris laborals 
per a la conciliació de la vida personal, laboral i fa-
miliar?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2013 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’institut 
del barri de Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-01099/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 
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– Quin és el capteniment del Govern envers la cons-
trucció de l’institut al barri de Cappont de Lleida (Se-
grià)?

– 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, 13 de febrer de 2013 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament i l’oferta formativa de 
les escoles de música i dansa
Tram. 314-01100/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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.

El conveni marc signat l’any 2008 pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Federa-
ció de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, per al sosteniment de les 
escoles de música i dansa de titularitat de l’adminis-
tració local, estableix uns programes d’ensenyament 
mínims per a poder acollir-se al finançament de la Ge-
neralitat: 600 euros anuals per cada alumne de fins a 
18 anys.

Aquest conveni, però, ha estat incomplert per part del 
Govern de la Generalitat. El curs 2010-2011 es van 
aportar només 460 euros per alumne, i aquesta rebaixa 
enorme es va comunicar quan el curs ja estava en mar-
xa (matrícules pagades, contractacions fetes, despeses 
previstes, etc.). El curs passat l’aportació de la Genera-
litat va baixar a 230 euros per alumne, i es desconeix 

l’aportació per al curs 2012-2013 del qual ja ha passat 
més d’un trimestre.

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

1. Catalunya està molt per sota de la mitjana europea 
en alumnes que reben formació musical. Com té pen-
sat el Govern corregir aquesta situació?

2. Té previst el Govern complir amb el finançament 
pactat amb les entitats municipalistes per al sosteni-
ment de les escoles de música i dansa? Quina quanti-
tat té previst aportar per alumne de fins a 18 anys en 
aquest curs que ja ha començat?

3. Té previst el Govern reprendre la tramitació d’un 
decret que reguli l’oferta formativa no reglada de mú-
sica i dansa?

4. Si és cas, de quina manera es preveu implicar la co-
munitat educativa i tots els agents implicats en el dis-
seny d’aquest decret?

5. Considera el Govern l’ensenyament de la música i la 
dansa com un ensenyament complementari?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb la consultora Price-
waterhouseCoopers del 2011 ençà
Tram. 314-01101/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

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: 

– Quantes reunions han realitzat membres del Departa-
ment de Salut, de l’ICS, del CatSalut, del Departament 
de Presidència i del Departament d’Economia amb 
membres de la consultora PricewaterhouseCoopers, els 
anys 2011, 2012 i gener de 2013?
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– En quines dates s’han celebrat aquestes reunions, 
quines persones hi van assistir, els seus noms i els seus 
càrrecs?

– Quins van ser en cadascuna d’aquestes reunions els 
interlocutors de la consultora PricewaterhouseCoo-
pers?

– Quins van ser els temes tractats en les reunions i els 
acords als que es va arribar?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell el 2010
Tram. 314-01102/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat 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 resposta 
escrita.

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

– Nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de 
Sabadell de l’any 2010 desglossades per tipologia de 
delicte (robatoris, vandalisme, etc.) mesos, i per mu-
nicipis (Castellar del Vallès, Gallifa, Palau-solità i Ple-
gamans, Polinyà, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant 
Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sent-
menat).

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de Mossos d’Esquadra 
destinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell 
el 2010
Tram. 314-01103/10

Formulació

Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre d’efectius policials destinats a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell l’any 2010 desglossats per me-
sos (Castellar del Vallès, Gallifa, Palau-solità i Ple-
gamans, Polinyà, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant 
Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sent-
menat).

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell el 2011
Tram. 314-01104/10

Formulació

Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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Nombre de denúncies a l’Àrea bàsica policial de Sa-
badell de l’any 2011 desglossades per tipologia de 
delicte (robatoris, vandalisme, etc.) mesos, i per mu-
nicipis (Castellar del Vallès, Gallifa, Palau-solità i Ple-
gamans, Polinyà, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant 
Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sent-
menat)

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de Mossos d’Esquadra 
destinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell 
el 2011
Tram. 314-01105/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

Nombre d’efectius policials destinats a l’Àrea bàsica 
policial de Sabadell l’any 2011 desglossats per mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell el 2012
Tram. 314-01106/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Nombre de denúncies a l’Àrea bàsica policial de Saba-
dell de l’any 2012 desglossades per tipologia de delicte 
(robatoris, vandalisme, etc.), mesos, i per municipis.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de Mossos d’Esquadra 
destinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell 
el 2012
Tram. 314-01107/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Nombre d’efectius policials destinats a l’Àrea bàsica 
policial de Sabadell l’any 2012 desglossats per mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell el 2013
Tram. 314-01108/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre de denúncies a l’Àrea bàsica policial de Sa-
badell del 2013 desglossades per tipologia de delicte 
(robatoris, vandalisme, etc.), mesos, i per municipis 

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de Mossos d’Esquadra desti-
nats a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2013
Tram. 314-01109/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre d’efectius policials destinats a l’Àrea bàsica 
policial de Sabadell l’any 2013 desglossats per mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de Mossos d’Esquadra de 
l’àrea bàsica policial de Sabadell que han 
estat traslladats fora de la regió policial
Tram. 314-01110/10

Formulació

Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants efectius de l’Àrea bàsica policial de Sabadell 
han estat traslladats a prestar els seus serveis fora de la 
regió policial en els darrers tres mesos? On han estat 
traslladats per prestar els seus serveis? Quants d’ells 
han estat traslladats a les comarques de la Regió Poli-
cial de Girona?

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Terrassa el 2010
Tram. 314-01111/10

Formulació

Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Nombre de denúncies a Terrassa l’any 2010 desglos-
sades per tipologia de delicte (robatoris, vandalisme, 
etc.) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Rubí el 2010
Tram. 314-01112/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre de denúncies a Rubí l’any 2010 desglossa-
des per tipologia de delicte (robatoris, vandalisme, 
etc...) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Cerdanyola del Vallès el 2010
Tram. 314-01113/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-

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

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

– Nombre de denúncies a Cerdanyola del Vallès l’any 
2010 desglossades per tipologia de delicte (robatoris, 
vandalisme, etc...) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Terrassa el 2011
Tram. 314-01114/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavi-
er Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Nombre de denúncies a Terrassa l’any 2011 desglos-
sades per tipologia de delicte (robatoris, vandalisme, 
etc.) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Rubí el 2011
Tram. 314-01115/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de denúncies a Rubí l’any 2011 desglossades per 
tipologia de delicte (robatoris, vandalisme, etc.) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Cerdanyola del Vallès el 2011
Tram. 314-01116/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de denúncies a Cerdanyola del Vallès l’any 
2011 desglossades per tipologia de delicte (robatoris, 
vandalisme, etc...) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Terrassa el 2012
Tram. 314-01117/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de denúncies a Terrassa l’any 2012 desglos-
sades per tipologia de delicte (robatoris, vandalisme, 
etc.) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Rubí el 2012
Tram. 314-01118/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de denúncies a Rubí l’any 2012 desglossades per 
tipologia de delicte (robatoris, vandalisme, etc.) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies de l’àrea bà-
sica policial de Cerdanyola del Vallès el 2012
Tram. 314-01119/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Nombre de denúncies a Cerdanyola del Vallès l’any 
2012 desglossades per tipologia de delicte (robatoris, 
vandalisme, etc...) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Terrassa el 2013
Tram. 314-01120/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Nombre de denúncies a Terrassa l’any 2013 desglos-
sades per tipologia de delicte (robatoris, vandalisme, 
etc.) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Rubí el 2013
Tram. 314-01121/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Nombre de denúncies a Rubí l’any 2013 desglossades 
per tipologia de delicte (robatoris, vandalisme, etc...) i 
mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Cerdanyola del Vallès el 2013
Tram. 314-01122/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

Nombre de denúncies a Cerdanyola del Vallès l’any 
2013 desglossades per tipologia de delicte (robatoris, 
vandalisme, etc...) i mesos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC
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3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre el 
programa Esport Club emès pel canal Es-
port3 el 6 de febrer de 2013
Tram. 313-00001/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 
173 del Reglamento del Parlamento, presenta al Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta siguientes, para que le sea 
contestada oralmente en la Comisión.

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

– A raíz del vídeo difundido en el programa de Tele-
visió de Catalunya Esport Club emitido por el canal 
deportivo Esport 3 el pasado día 6 de febrero de 2013, 
en el que se asimilaba literalmente a los jugadores del 
Real Madrid Club de Fútbol con hienas, y que ha me-
recido la crítica y la denuncia unánime de los aficiona-
dos catalanes de este club, qué medidas piensa adop-
tar el Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals para garantizar la pluralidad y 
la neutralidad informativa en el ámbito deportivo en 
Cataluña?

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de fer un expedient de 
regulació d’ocupació a les empreses de la 
Corporació
Tram. 322-00001/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té previst el President del Consell de Govern de la 
CCMA l’aplicació d’un ERO a les empreses de la Cor-
poració?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les negociacions del contracte pro-
grama per a dotar d’estabilitat pressupostà-
ria la Corporació
Tram. 322-00002/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana d 
e Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
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del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quin estat es troben les negociacions sobre el 
Contracte programa que ha de dotar d’estabilitat pres-
supostària la CCMA?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tancament econòmic de l’exercici 
2012 i les previsions per al 2013
Tram. 322-00003/10

Anunci
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quin ha estat el tancament econòmic de la CCMA 
durant l’exercici 2012, i quines són les previsions pel 
2013?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la reducció de costos que ha reportat 
l’eliminació de l’emissora iCat
Tram. 322-00004/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 2983 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina és la reducció de costos que ha suposat l’eli-
minació de l’emissora iCat i quin és el seu futur?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures d’eficiència per a no sa-
crificar el model i garantir el lideratge
Tram. 322-00005/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 2984 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
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pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

– Quines mesures d’eficiència s’estan prenent als mit-
jans audiovisuals públics catalans per tal de no sacrifi-
car el model i garantir-ne el lideratge?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els efectes de les retallades en la in-
dústria audiovisual
Tram. 322-00006/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 2985 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins efectes han tingut les retallades que s’han dut 
a terme fins ara a la CCMA per a la indústria audiovi-
sual del país?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el pla de viabilitat de TV3 i Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00007/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Disposen ja del pla de viabilitat per garantir el futur 
de TV3 i Catalunya Ràdio? Quan ens serà facilitat? De 
quina manera condicionarà la plantilla i les seves con-
dicions laborals? I la producció de continguts?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’estalvi procedent del tancament de 
canals
Tram. 322-00008/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’estalvi real que ha suposat el tancament de 
canals (ràdio i fusió de dos de tele). Quin és el cost de 
manteniment de la xarxa de distribució de canals que 
no emeten? Quina empresa cobra aquesta quantitat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el nombre de contractes no inclosos 
en el conveni col·lectiu
Tram. 322-00009/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada, Núria Parlón i Gil, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quants contractes existeixen fora de conveni col-
lectiu? A quins motius organitzatius responen aques-
tes contractacions? Quin és l’import d’aquests contrac-
tes detallat per lloc de treball?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els motius pels quals es man-
tenen contractes no inclosos en el conveni 
col·lectiu
Tram. 322-00010/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 2998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Per quina raó es mantenen contractes fora de conve-
ni a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
i quines són les raons per mantenir les clàusules de 
confidencialitat en aquests contractes?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

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

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el resultat final de l’oferta audiovisual 
i del tancament pressupostari del 2012 de la 
Corporació
Tram. 322-00011/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 3002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
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president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– Quin ha estat el resultat final del passat 2012 pel que 
fa a l’oferta audiovisual dels mitjans de comunicació 
de la CCMA i del seu tancament pressupostari i quina 
és la valoració que, com a president de la Corporació, 
en fa d’aquest resultat?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el contracte programa i el pla de viabi-
litat de la Corporació
Tram. 322-00012/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 3003 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– En quina fase d’elaboració esta el Contracte Progra-
ma i el Pla de Viabilitat per a la CCMA i quines previ-
sions té al respecte?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés de negociació dels convenis 
laborals de la Corporació
Tram. 322-00013/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 3004 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– Quins són els eixos bàsics amb els que té previst en-
carar el procés de negociació dels convenis laborals de 
la CCMA que van finalitzar el seu període de vigència 
el passat 31 de desembre?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’oferta de canals de televisió i emis-
sores de ràdio de la Corporació
Tram. 322-00014/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 3005 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
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talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina oferta de canals de televisió i emissores de 
ràdio considera que s’hauria de configurar als mitjans 
de comunicació de la CCMA per tal de garantir una 
adequada cobertura del servei públic de comunicació 
audiovisual de la Generalitat?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el control dels continguts de la programació 
de TV3
Tram. 323-00001/10

Anunci
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Director de Televisió de Catalunya, SA, 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 seu capteniment en relació al control dels 
continguts de la programació de TV3?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
les preguntes que el programa Els matins 
formula a la seva audiència
Tram. 323-00002/10

Anunci
Marisa xandri Pujol, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al Director de Televisió de Catalunya, SA, 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 seu capteniment envers les preguntes que 
diàriament el programa «Els Matins» formula a la se-
va audiència?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Marisa Xandri Pujol
Diputada del GP del PPC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre l’Ar-
xiu Sonor i els acords amb el Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona
Tram. 323-00003/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 3006 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– El projecte cultural engegat a Catalunya Ràdio té 
com un dels seus eixos l’Arxiu Sonor de Catalunya Rà-
dio. Ens podria explicar quins són els seus objectius?  
I els acords fets amb el Centre de Cultura Contempo-
rània de Barcelona (CCCB), pensen estendre’ls a altres 
institucions públiques?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre el 
projecte d’iCat.cat
Tram. 323-00004/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 3007 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina es la valoració que fa del projecte d’Icat.cat 
després de cinc mesos del canvi d’orientació de l’emis-
sora?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la programació de Televisió de Catalunya el 
2013
Tram. 323-00005/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 3008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quines línies bàsiques guiaran la programació dels 
canals de Televisió de Catalunya al llarg d’aquest 
2013?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la relació entre la indústria del sector audio-
visual i la producció de Televisió de Catalu-
nya
Tram. 323-00006/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 3009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Televisió de Catalunya (TVC) la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa de l’actual relació entre l’indus-
tria catalana del sector audiovisual vs la producció in-
terna de TVC?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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	Tram. 311-00009/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Barcelona en els desallotjaments del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00010/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la petició de l’Ajuntament de Barcelona als Mossos d’Esquadra per a desallotjar una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00011/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de gas pebre per part dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00012/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions del Departament d’Interior als Mossos d’Esquadra amb relació a l’ús de gas pebre
	Tram. 311-00013/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones ateses en centres mèdics arran del desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00014/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra amb relació als desallotjaments exprés
	Tram. 311-00015/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els suposats delictes flagrants a l’empara dels quals es va desallotjar una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00016/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels ocupants de la nau desallotjada del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00017/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contacte entre el Departament d’Interior i els serveis socials municipals amb relació al desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00018/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del conseller d’Interior amb relació al desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00019/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la detenció de diverses persones en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00020/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’actuació amb relació a les persones detingudes en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00021/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’atesos pel metge forense de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de les Corts, a Barcelona, arran del desallotjament d’una nau del passatge Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00022/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals es va posar a disposició de la Policia Nacional un detingut amb relació al desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00023/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’ingrés al Centre d’Internament per a Estrangers d’un detingut en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00024/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement de les circumstàncies personals del detingut en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 311-00025/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del desallotjament d’una oficina bancària del barri de Torre-romeu, de Sabadell
	Tram. 311-00072/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectius dels Mossos d’Esquadra desplegats en el desallotjament d’una oficina bancària del barri de Torre-romeu, de Sabadell
	Tram. 311-00073/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual els mossos d’esquadra desplegats en el desallotjament d’una oficina bancària del barri de Torre-romeu, de Sabadell, no anaven identificats
	Tram. 311-00074/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cops de porra que van rebre diverses persones en el desallotjament d’una oficina bancària del barri de Torre-romeu, de Sabadell
	Tram. 311-00075/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’una investigació sobre l’actuació policial en el desallotjament d’una oficina bancària del barri de Torre-romeu, de Sabadell
	Tram. 311-00076/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desplegament policial en el desallotjament d’una oficina bancària del barri de Torre-romeu, de Sabadell
	Tram. 311-00077/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acord entre la direcció policial del desallotjament d’una oficina bancària del barri de Torre-romeu, de Sabadell, i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i la Crisi
	Tram. 311-00078/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a la Val d’Aran
	Tram. 311-00099/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acampada de protesta de mossos d’esquadra a Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
	Tram. 311-00100/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes d’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
	Tram. 311-00101/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions per a solucionar els problemes d’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
	Tram. 311-00102/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’habilitació d’un alberg per a solucionar els problemes d’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
	Tram. 311-00103/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la prohibició als mossos d’esquadra de dormir a la comissaria de Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
	Tram. 311-00104/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions del conseller d’Interior amb els sindicats dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00105/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions entre el Departament d’Interior i els sindicats dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00106/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el subministrament d’armilles antibales als mossos d’esquadra
	Tram. 311-00107/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de posar vigilants privats de seguretat a les presons
	Tram. 311-00108/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de contactes entre el Departament d’Interior i el Govern de l’Estat per a modificar la Llei de vigilància penitenciària
	Tram. 311-00109/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de canvi dels uniformes dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00110/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de contactes amb empreses per al canvi d’uniformes dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00111/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no es fan reposicions del vestuari dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00112/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació dels sindicats en l’aprovació dels nous uniformes dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00113/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris d’aplicació de l’acord sobre la segona activitat dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00114/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mossos d’esquadra que s’han acollit a l’acord sobre segona activitat
	Tram. 311-00115/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la flexibilització del sistema d’incompatibilitats dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00116/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible ordre de retirar les pancartes reivindicatives de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00117/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’autoritat dels comandaments dels Mossos d’Esquadra per a retirar les pancartes reivindicatives de les comissaries
	Tram. 311-00118/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el respecte a la llibertat d’expressió dels mossos d’esquadra amb relació a les pancartes reivindicatives de les comissaries
	Tram. 311-00119/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris que aplica amb relació a les malalties professionals dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00120/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions amb el Govern de l’Estat amb relació a l’edat de jubilació dels mossos d’esquadra
	Tram. 311-00121/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del Departament d’Interior per a descomptar del sou els dies de baixa per intervencions quirúrgiques
	Tram. 311-00122/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació de vehicles de quatre rodes dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00123/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transmissions del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00124/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’abast de les obres previstes a la carretera C-55 per a reduir-ne l’accidentalitat
	Tram. 311-00131/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat d’execució de les obres de millorament de la carretera C-55
	Tram. 311-00132/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’accidentalitat de la carretera C-55
	Tram. 311-00133/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les depuradores d’aigües residuals d’Horta de Sant Joan, Ulldemolins, Térmens, Menàrguens i Sant Jaume d’Enveja
	Tram. 311-00134/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre administracions per a la construcció i l’explotació d’infraestructures ambientals
	Tram. 311-00135/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les carreteres N-141e i C-63
	Tram. 311-00136/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes per a reduir l’accidentalitat a les carreteres N-141e 
i C-63
	Tram. 311-00137/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 311-00198/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació el 2012 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 311-00199/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari de pagament del deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 311-00200/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la responsabilitat que assumirà amb relació a l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
	Tram. 311-00201/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes dels impagaments dels deutes contrets amb els ajuntaments
	Tram. 311-00202/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de pagar l’import compromès amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) per a la construcció d’una galeria de tir amb arc
	Tram. 311-00203/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre l’impagament de l’import compromès amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) per a la construcció d’una galeria de tir amb arc i l’anunci de l’Ajuntament d’acomiadar treballadors in
	Tram. 311-00204/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reducció de l’aportació a l’Escola de Música de Cambrils (Baix Camp)
	Tram. 311-00205/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva responsabilitat en l’acomiadament de treballadors de l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
	Tram. 311-00206/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre l’impagament del deute a l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) i el pacte de govern en aquest ajuntament
	Tram. 311-00207/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la governança i la gestió de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-00933/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius a la governança de l’Institut Català de la Salut encarregats pel Departament de Salut, el Servei Català de la Salut o l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-00934/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de metges i infermers per habitant el 2010 i al gener del 2013
	Tram. 314-00935/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació dels objectius sanitaris fixats el 2010 i el 2012
	Tram. 314-00936/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de reincidència al servei d’urgències el 2012
	Tram. 314-00937/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació del darrer anuari sobre l’educació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al percentatge d’alumnes estrangers a les escoles públiques i concertades
	Tram. 314-00938/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de l’estudi de la Fundació Jaume Bofill «Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativa local»
	Tram. 314-00939/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament de permisos de prospecció i explotació d’hidrocarburs no convencionals mitjançant la fracturació hidràulica
	Tram. 314-00940/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives a la privatització per a les empreses públiques i els consorcis
	Tram. 314-00941/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes relatius a fusions, gestió compartida i altres reformes en les empreses públiques i els consorcis
	Tram. 314-00942/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes per a simplificar i augmentar l’autonomia de gestió de les empreses públiques i dels consorcis
	Tram. 314-00943/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes per al governament de les empreses públiques i dels consorcis
	Tram. 314-00944/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes sanitàries atorgades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social
	Tram. 314-00945/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a intervencions quirúrgiques sense temps garantit
	Tram. 314-00946/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de targetes sanitàries atorgades del setembre del 2012 al gener del 2013
	Tram. 314-00947/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats del treball sobre les necessitats d’atenció de les famílies de persones amb malaltia mental greu o addiccions
	Tram. 314-00948/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació de les dades de la història clínica i de la valoració de dependència
	Tram. 314-00949/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa «Cuida’m»
	Tram. 314-00950/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’infermers d’enllaç i de referència de pacients crònics
	Tram. 314-00951/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de l’estudi «Itineraris en salut mental: les necessitats dels usuaris i les seves famílies en el procés terapèutic»
	Tram. 314-00952/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del programa de consultoria i suport de la xarxa de salut mental comunitària
	Tram. 314-00953/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del Pla director de salut mental i addiccions
	Tram. 314-00954/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de professionals de la xarxa de salut mental del 2003 ençà
	Tram. 314-00955/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’aplicació de la història clínica compartida
	Tram. 314-00956/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’aplicació de la interconnexió per mitjà de la història clínica compartida
	Tram. 314-00957/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diagnòstic i l’atenció a les persones autistes
	Tram. 314-00958/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’aplicació del programa d’entrenament i capacitació per a familiars de persones amb trastorns mentals greus
	Tram. 314-00959/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de PricewaterhouseCoopers sobre la gestió de la sanitat pública
	Tram. 314-00960/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’informe encarregat a PricewaterhouseCoopers sobre la gestió de la sanitat pública
	Tram. 314-00961/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’un centre d’atenció primària a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
	Tram. 314-00962/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reparació de les instal·lacions de climatització de l’hospital psiquiàtric del Centre Penitenciari Brians 1
	Tram. 314-00963/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de millorament i condicionament de la carretera B-224
	Tram. 314-00964/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés d’adjudicació de l’obra de restauració de l’edifici Ca l’Orga, de Picamoixons, a Valls (Alt Camp)
	Tram. 314-00965/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del programa «Romànic obert» a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-00966/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que no compleix la tercera fase d’urbanització de la plaça Major de Prades (Baix Camp)
	Tram. 314-00967/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que no compleix la restauració de l’església de Santa Maria de Bell-lloc, de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
	Tram. 314-00968/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que no compleix la rehabilitació de l’edifici del celler de la Cooperativa de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà)
	Tram. 314-00969/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per a integrar el sector agropecuari
	Tram. 314-00970/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 314-00971/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació dels ens locals en l’adopció de mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 314-00972/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ens locals que participen en l’adopció de mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 314-00973/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions agràries que participen en l’adopció de mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 314-00974/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de les organitzacions agràries en l’adopció de mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 314-00975/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés d’adjudicació de l’obra d’adequació del Parc del Museu del Mar Les Casotes, de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
	Tram. 314-00976/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés d’adjudicació de l’obra de restauració de Ca Don Joan, de Vinebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-00977/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés d’adjudicació de l’obra de restauració del celler cooperatiu modernista del Pinell de Brai (Terra Alta)
	Tram. 314-00978/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que no compleix l’arranjament de l’església de la Mare de Déu de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 314-00979/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que no compleix la rehabilitació de l’església nova de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
	Tram. 314-00980/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a ajornar la rehabilitació de la muralla d’Ulldecona (Montsià)
	Tram. 314-00981/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cinema en català a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-00982/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Cicle de Cinema Infantil en Català a les Terres de l’Ebre i a les comarques de Tarragona
	Tram. 314-00983/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de poblacions del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que participen en «El documental del mes»
	Tram. 314-00984/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació a la prolongació de l’A-7
	Tram. 314-00985/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació a la carretera N-340
	Tram. 314-00986/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació a les variants de la carretera N-420
	Tram. 314-00987/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació a la connexió de l’A-27 amb l’AP-2
	Tram. 314-00988/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació a la connexió de l’A-27 amb el port de Tarragona
	Tram. 314-00989/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació als accessos a l’aeroport de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-00990/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació al Corredor Mediterrani
	Tram. 314-00991/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació a l’accessibilitat de diverses estacions
	Tram. 314-00992/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació al port de Tarragona
	Tram. 314-00993/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció de les esglésies d’Aran
	Tram. 314-00994/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del Pla director de la Vall d’Aran
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució de la societat AMB
	Tram. 314-00996/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació de la gestió de l’aigua de la xarxa d’abastament Ter Llobregat a Acciona
	Tram. 314-00997/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients incoats i les activitats fetes a l’Oficina Antifrau de Catalunya del 2012 ençà
	Tram. 314-00998/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels préstecs atorgats per les diputacions provincials a la Generalitat en els exercicis pressupostaris del 2012 i del 2013
	Tram. 314-00999/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost dels protocols i de les reunions dels òrgans de funcionament intern previstos en l’acord de legislatura signat entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya
	Tram. 314-01000/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de substitucions de mestres de primària en els centres que fan la sisena hora
	Tram. 314-01001/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a remodelar l’Escola Sant Jordi i el calendari d’obres previst
	Tram. 314-01004/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 314-01005/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses no abonades i assumides per l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 314-01006/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagar els deutes pendents amb l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 314-01007/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions tingudes amb el Govern de l’Estat en la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes amb relació al Reial decret llei 14/2010, de mesures urgents de racionalitza
	Tram. 314-01008/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions proposades pel grup de treball de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes amb relació al Reial decret llei 14/2010, de mesures urgents de racionalització de la d
	Tram. 314-01009/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 14/2010, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu
	Tram. 314-01010/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ambulàncies de transport sanitari urgent del Pla integral d’urgències de Catalunya que han deixat de prestar servei en data del 15 de febrer de 2013
	Tram. 314-01011/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els recursos de transport sanitari urgent del Pla integral d’urgències de Catalunya del 2012 ençà
	Tram. 314-01012/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions del Servei d’Emergències Mèdiques amb relació a la reducció d’ambulàncies
	Tram. 314-01013/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per a primeres visites a metges especialistes en el centre d’atenció primària de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-01014/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per a primeres visites amb metges especialistes al CAP La Torrassa, de l’Hospitalet de Llobregat, en data del 31 de gener de 2013
	Tram. 314-01015/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost i el dèficit anual de les universitats públiques del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01016/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació global per al funcionament, programes, inversions, recerca, innovació i transferència de les universitats públiques del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01017/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa per alumne en universitats del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01018/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per matrícula a les universitats públiques del 2003 ençà
	Tram. 314-01019/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plantilles i el nombre d’alumnes de les universitats públiques del 2003 al 2012 
i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01020/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb el Govern de l’Estat per a negociar els crèdits per als parcs científics i tecnològics i per a recerca i innovació a les universitats públiques
	Tram. 314-01021/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els retards dels pagaments a les universitats públiques
	Tram. 314-01022/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució d’alumnes a les universitats entre el 2003 i el 2013
	Tram. 314-01023/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de reducció i tancament de la Comissió per a l’Estudi de la Governança del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 314-01024/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de reforma del govern i la gestió per a l’Hospital Clínic de Barcelona
	Tram. 314-01025/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en la fórmula jurídica, els patrons, el capital i els estatuts proposats per a l’Hospital Clínic de Barcelona
	Tram. 314-01026/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons, els beneficis i els inconvenients dels canvis en tots els àmbits a l’Hospital Clínic de Barcelona
	Tram. 314-01027/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies per a les reformes en la Corporació Sanitària Clínic
	Tram. 314-01028/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Corporació Sanitària Clínic amb els diversos ens de participació en aquesta corporació per a la proposta de reformes del 2011 ençà
	Tram. 314-01029/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment de l’aprovació de les reformes de la Corporació Sanitària Clínic
	Tram. 314-01030/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes plantejades per a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-01031/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els escenaris pressupostaris per a l’Institut Català de la Salut per al 2013
	Tram. 314-01032/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pressupostos de l’Institut Català de la Salut aprovats i liquidats del 2000 ençà
	Tram. 314-01033/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aliances estratègiques de l’Institut Català de la Salut amb proveïdors i entitats del 2011 ençà
	Tram. 314-01034/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos per a la llei de pressupostos del 2013 per a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-01035/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords de reformes presos en el Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut del 2011 ençà
	Tram. 314-01036/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions i els acords en les comissions de professionals i de participació el 2011 i el 2012
	Tram. 314-01037/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels pressupost i dels centres de la central de compres, logística i distribució Logaritme, SA, des de la seva creació fins al 2013 i les previsions per a la resta de la legislatura
	Tram. 314-01038/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del salari i els horaris dels professionals amb relació laboral de conveni amb l’Institut Català de la Salut i amb la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública del 2003 ençà i les previsions per al
	Tram. 314-01039/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plantilles de l’Institut Català de la Salut i de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
	Tram. 314-01040/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignacions pressupostàries per a cada regió i sector sanitari del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01041/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris assistencials i de reducció d’assignació pressupostària a la sanitat pública per al 2013
	Tram. 314-01042/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Agència de Salut Pública en la compra de serveis i el control de les prestacions que estableix la Llei 18/2009, de salut pública
	Tram. 314-01043/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans de serveis sanitaris, de reordenació de l’activitat, de gestió compartida i de l’activitat privada addicional per a les regions i els sectors sanitaris per al període 2013-2016
	Tram. 314-01044/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de l’activitat i dels centres sanitaris de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i del Baix Llobregat per al període 2013-2016
	Tram. 314-01045/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals emèrits del sistema sanitari
	Tram. 314-01046/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones jubilades als seixanta-cinc anys anualment a l’Institut Català de la Salut des del 2003 fins al 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01047/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges estrangers que han convalidat l’especialitat del 20003 ençà i els que ho estan esperant
	Tram. 314-01048/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres concertats que han signat un contracte programa per a rebre recursos a canvi de garantir la gratuïtat de l’educació a les famílies
	Tram. 314-01049/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis contractats a Método 3 en el període 2004-2010
	Tram. 314-01050/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-01051/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació el 2012 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-01052/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de pagament del deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-01053/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat que assumirà amb relació a l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
	Tram. 314-01054/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels impagaments dels deutes contrets amb els ajuntaments
	Tram. 314-01055/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagar l’import compromès amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)per a la construcció d’una galeria de tir amb arc
	Tram. 314-01056/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’impagament de l’import compromès amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) per a la construcció d’una galeria de tir amb arc i l’anunci de l’Ajuntament d’acomiadar treballadors interins
	Tram. 314-01057/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de l’aportació a l’Escola de Música de Cambrils (Baix Camp)
	Tram. 314-01058/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat en l’acomiadament de treballadors de l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
	Tram. 314-01059/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’impagament del deute a l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) i el pacte de govern en aquest ajuntament
	Tram. 314-01060/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb relació a l’aplicació el 2010 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-01061/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb relació a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-01062/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb relació a l’aplicació el 2012 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-01063/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica per a l’aplicació el 2013 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-01064/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de pagament del deute amb els ajuntaments amb relació a l’aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, del 2010 ençà
	Tram. 314-01065/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de pagament del deute amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany (Vallès Oriental) per obres executades els anys 2010 i 2011
	Tram. 314-01066/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut i l’import previst en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01067/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds rebudes amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01068/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01069/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dictàmens emesos en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01070/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dictàmens introduïts a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01071/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb dret a percebre ajuts en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01072/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb dret a percebre ajuts introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01073/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions atorgades en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01074/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions atorgades introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01075/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben una prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01076/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dret a rebre una prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01077/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dret a rebre una prestació introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01078/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben una prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01079/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben una prestació introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01080/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la moda i la mitjana de temps de resolució de les sol·licituds d’ajuts en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01081/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la moda i la mitjana de l’import de les prestacions atorgades en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01082/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la moda i la mitjana de l’import de les prestacions atorgades per copagament en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01083/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat ingressada per l’Estat en concepte de la partida prevista per al nivell convingut en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01084/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat ingressada per l’Estat en concepte de la partida prevista per al nivell mínim garantit en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01085/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, el 2012
	Tram. 314-01086/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la supressió de la retroactivitat en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa la dependència
	Tram. 314-01087/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incompatibilitats en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01088/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució de les intensitats horàries màximes dels serveis en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01089/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis aprovats per l’Estat en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01090/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat ingressada per l’Estat a la Generalitat en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, el 2012, i la previsió per al 2013
	Tram. 314-01091/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cuidadors familiars amb relació a l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01092/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de les prestacions econòmiques per als cuidadors en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-01093/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 314-01094/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla parcial del centre direccional de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) i sobre el requeriment per a declarar sòl contaminat l’abocador de Can Planas
	Tram. 314-01095/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el presumpte frau en l’impost sobre el valor afegit de la Fundació Catalana de l’Esplai i l’empresa 7 i Tria
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	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les preguntes que el programa Els matins formula a la seva audiència
	Tram. 323-00002/10
	Anunci
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