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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el comerç
Tram. 310-00012/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment de la llei que regula l’ús de les banderes
Tram. 310-00013/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes amb relació a la funció pública
Tram. 310-00014/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el mapa de centres educatius per al curs 2013-2014
Tram. 310-00015/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 310-00016/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els pressupostos per al 2013
Tram. 310-00017/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’autorització de les prospeccions d’hidrocarburs
Tram. 310-00018/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Pla per al dret a l’habitatge
Tram. 310-00019/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers anuncis d’inversions empresarials
Tram. 310-00020/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la seguretat a la xarxa viària
Tram. 310-00021/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament de línies de llars d’infants
Tram. 310-00022/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la proposta d’unes possibles elec-
cions anticipades de caràcter plebiscitari
Tram. 317-00008/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la previsió de durada de la legislatu-
ra i l’atenció a les necessitats dels catalans
Tram. 317-00009/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre les actua cions fetes des de 
l’aprovació de la Resolució 5/X del Parlament, relativa a la 
De claració de sobirania i del dret a decidir del poble de Ca-
talunya
Tram. 317-00010/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures per a garantir l’activitat 
i els llocs de treball a la planta d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 317-00011/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la sol·licitud d’una aportació econò-
mica voluntària a les empreses que tenen grans beneficis en 
el context actual de crisi econòmica
Tram. 317-00012/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el pressupost de la Generalitat, so-
bre les xifres del dèficit de l’Administració de l’Estat i de Ca-
talunya i sobre la flexibilització i l’assoliment dels objectius 
de dèficit per al 2013
Tram. 317-00013/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les perspectives per als treballa-
dors d’Ercros i sobre la convocatòria del Pacte nacional del 
dret a decidir
Tram. 317-00014/10
Substanciació p. 18

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro
Tram. 314-00664/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
transport nocturn en autobús entre Vilafranca del Penedès i 
Barcelona el 2012
Tram. 314-00665/10
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos econòmics invertits en Ecoparc de Residus Indus-
trials, SA
Tram. 314-00691/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu de sortida per a la venda d’Ecoparc de Residus Indus-
trials, SA
Tram. 314-00692/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per a vendre Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 314-00693/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb Renfe Operadora i sobre la data de la signatura 
del contracte marc amb Renfe
Tram. 314-00705/10
Resposta del Govern p. 20

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. 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
Substanciació p. 21

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió de fer un expedient 
de regulació d’ocupació a les empreses de la Corporació
Tram. 322-00001/10
Substanciació p. 21

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
Substanciació p. 21

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
Substanciació p. 21

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
Substanciació p. 21

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
Substanciació p. 21

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
Substanciació p. 22

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
Substanciació p. 22

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
Substanciació p. 22

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
Substanciació p. 22

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
Substanciació p. 22

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
Substanciació p. 22

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
Substanciació p. 22

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
Substanciació p. 23

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
Substanciació p. 23

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
Substanciació p. 23

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
Substanciació p. 23

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
Substanciació p. 23

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre el projecte d’iCat.cat
Tram. 323-00004/10
Substanciació p. 23
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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
Substanciació p. 23

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
Substanciació p. 23

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el comerç
Tram. 310-00012/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment de la llei que regula l’ús de les banderes
Tram. 310-00013/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes amb relació a la funció pública
Tram. 310-00014/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el mapa de centres educatius per al curs 2013-2014
Tram. 310-00015/10
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 310-00016/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els pressupostos per al 2013
Tram. 310-00017/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’autorització de les prospec cions d’hidrocarburs
Tram. 310-00018/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Pla per al dret a l’habitatge
Tram. 310-00019/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers anuncis d’inversions empresarials
Tram. 310-00020/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la seguretat a la xarxa viària
Tram. 310-00021/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament de línies de llars d’infants
Tram. 310-00022/10
Anunci p. 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00008/10
Anunci p. 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00009/10
Anunci p. 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00010/10
Anunci p. 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00011/10
Anunci p. 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00012/10
Anunci p. 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00013/10
Anunci p. 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00014/10
Anunci p. 28

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’estrangers que han sol·licitat l’accés 
a l’assistència sanitària del Servei Català de la Salut des de 
l’entrada en vigor de la Instrucció 10/2012
Tram. 311-00059/10
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de targetes sanitàries que s’han lliurat a 
ciutadans estrangers que no tenen la cobertura del Sistema 
Nacional de Salut
Tram. 311-00060/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’acreditació de la condició d’assegurat per a tenir 
accés a l’assistència sanitària del Servei Català de la Salut
Tram. 311-00061/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment que l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social lliura amb normalitat l’acreditació de la condició d’as-
segurat
Tram. 311-00062/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’impuls d’una campanya per a informar so-
bre els canvis en la cobertura d’assistència sanitària per a 
estrangers arran de l’entrada en vigor del Reial decret llei 
16/2012
Tram. 311-00063/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre els materials o suports informatius de la campanya per a 
informar sobre els canvis en la cobertura d’assistència sanità-
ria per a estrangers arran de l’entrada en vigor del Reial decret 
llei 16/2012
Tram. 311-00064/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions del Departament de Salut per 
a informar sobre els canvis en la cobertura d’assistència sa-
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nitària per a estrangers arran de l’entrada en vigor del Reial 
decret llei 16/2012
Tram. 311-00065/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la denegació de l’assistència sanitària als estran-
gers amb targeta sanitària
Tram. 311-00066/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cobrament per l’assistència sanitària als estran-
gers en alguns centres de salut
Tram. 311-00067/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les disposicions reglamentàries per a la protocol-
lització dels testaments atorgats davant de rector
Tram. 311-00068/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el capteniment de l’Església catòlica amb relació 
a la identificació dels testaments atorgats davant de rector
Tram. 311-00069/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el capteniment dels notaris amb relació a la facili-
tació de la protocol·lització dels testaments atorgats davant 
de rector
Tram. 311-00070/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes per a identificar els testa-
ments atorgats davant de rector
Tram. 311-00071/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consideració de les proves de vedells com 
a festa tradicional
Tram. 311-00091/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la diferència entre una festa tradicional amb parti-
cipació d’animals i un espectacle amb participació de bous
Tram. 311-00092/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’autorització de proves de vedells un cop abolides 
les corrides de toros
Tram. 311-00093/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la promoció d’espectacles que recorden les 
corrides de toros
Tram. 311-00094/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’elaboració d’una campanya institucional sobre 
l’abolició de les corrides de toros a Catalunya
Tram. 311-00095/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la imatge de Catalunya i de les Terres de l’Ebre 
amb relació a les activitats per a turistes que inclouen pae-
lla, ball flamenc i simulació de corrides de toros amb proves 
de vedells
Tram. 311-00096/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les activitats per a turistes que inclouen paella, ball 
flamenc i simulació de corrides de toros amb proves de ve-
dells com a actius paisatgístics, etnogràfics i gastronòmics 
de Catalunya i de les Terres de l’Ebre
Tram. 311-00097/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la conveniència de promoure com a marca turís-
tica de Catalunya la imatge de bous braus, paella i flamenc
Tram. 311-00098/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els municipis que afectaria el tancament dels ser-
veis d’urgències nocturnes dels centres d’atenció primària 
del Vallès Oriental
Tram. 311-00125/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el col·lapse que el tancament dels serveis d’urgèn-
cies nocturnes dels centres d’atenció primària del Vallès Ori-
ental podria provocar en el servei d’urgències dels hospitals
Tram. 311-00126/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nou model de sistema mòbil i compartit d’aten-
ció d’urgències sanitàries nocturnes en diversos municipis 
del Vallès Oriental
Tram. 311-00127/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’elaboració d’un projecte de llei de ciència de 
Catalunya
Tram. 311-00128/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la tramitació d’un projecte de llei de ciència de 
Catalunya
Tram. 311-00129/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pagament del deute a les administracions locals
Tram. 311-00130/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de l’encàrrec a la consultoria Pricewa-
terhouseCoopers amb relació a les reformes del sector 
públic sanitari
Tram. 311-00138/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la privatització de l’Institut Català d’Oncologia
Tram. 311-00139/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la pri vatització de Gestió de Serveis Sanitaris 
de Lleida (Segrià)
Tram. 311-00140/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la pri vatització de la gestió de l’Institut Assis-
tència Sanitària de Girona
Tram. 311-00141/10
Anunci p. 39
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la pri vatització de Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut-Tarragona
Tram. 311-00142/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la pri vatització de la gestió del Consorci Sani-
tari de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 311-00143/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la privatització de la gestió de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-00144/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la pri vatització de la gestió del Consorci Sani-
tari del Maresme
Tram. 311-00145/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la pri vatització de la gestió del Consorci Sani-
tari de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 311-00146/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la pri vatització de la gestió del Consorci Hospi-
talari de Vic (Osona)
Tram. 311-00147/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació amb la privatització de la gestió del Consorci 
Sanitari de l’Anoia
Tram. 311-00148/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoo-
pers amb relació a la gestió del Consorci Sanitari de l’Alt 
Penedès
Tram. 311-00149/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió del Consorci Sani-
tari Integral, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 311-00150/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió del Consorci de 
Castelldefels Agent de Salut
Tram. 311-00151/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a privatització de la gestió de l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona
Tram. 311-00152/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió de Gesclínic, SA
Tram. 311-00153/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió del CAP Salut Ei-
xample, de Barcelona
Tram. 311-00154/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió del Parc Sanitari 
Pere Virgili, de Barcelona
Tram. 311-00155/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la privatització de la gestió del Parc de Salut 
Mar, de Barcelona
Tram. 311-00156/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la privatització de la gestió de la Fundació de 
Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
de Barcelona
Tram. 311-00157/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió de l’Hospital Trans-
fronterer de la Cerdanya
Tram. 311-00158/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió del Banc de Sang 
i la Fundació per als serveis de transplantament de teixits i 
cèl·lules
Tram. 311-00159/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió de l’Institut de Di-
agnòstic per la Imatge
Tram. 311-00160/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió d’UDIAT, Centre Di-
agnòstic, SA, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-00161/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoo-
pers amb relació a la priva tització de la gestió del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 311-00162/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb re-
lació a la priva tització de la gestió del Consorci Laboratori Inter-
comarcal
Tram. 311-00163/10
Anunci p. 46



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

SUMARI 6

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió de la Fundació Sa-
lut del Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 311-00164/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la gestió de l’Energètica d’Instal·lacions Sani-
tàries, SA
Tram. 311-00165/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers 
amb relació a la priva tització de la gestió de Logaritme Ser-
veis  Logístics AIE i Coordinació Logística Sanitària AIE
Tram. 311-00166/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’organisme que va fer l’encàrrec a la consultoria 
PricewaterhouseCoopers relatiu a les reformes del model 
sanitari públic català
Tram. 311-00167/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoo-
pers amb relació a Barnaclínic
Tram. 311-00168/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoo-
pers amb relació a Logaritme Serveis Logístics AIE i Coordi-
nació Logística Sanitària AIE
Tram. 311-00169/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les recomanacions fetes per Pricewaterhou-
seCoopers amb relació a diverses fundacions de re-
cerca i innovació biomèdica
Tram. 311-00170/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les alternatives a la privatització per a les empre-
ses públiques i els consorcis
Tram. 311-00171/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els informes de què disposa relatius a fusions, gestió 
compartida i altres reformes en les empreses públiques i els 
consorcis
Tram. 311-00172/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes per a simplificar i augmentar l’auto-
nomia de gestió de les empreses públiques i dels consorcis
Tram. 311-00173/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre les propostes per al governament de les empreses públi-
ques i dels consorcis
Tram. 311-00174/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els informes per a la reforma de l’Institut Català de 
la Salut demanats el 2011 i el 2012
Tram. 311-00175/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació legislativa i de pressupost relativa al 
Departament de Salut per al 2013
Tram. 311-00176/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el procés de fragmentació de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 311-00177/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible autonomia financera de les noves enti-
tats de gestió descentralitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-00178/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les aliances estratègiques, noves empreses o con-
sorcis de què formaran part les noves entitats amb persona-
litat jurídica pròpia de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-00179/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’autorització de la possible segregació de parts de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-00180/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model d’autonomia de gestió i els models con-
tractuals per als professionals de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-00181/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes per al 2013 per al governament de 
l’ens públic Hospital - Corporació Clínic
Tram. 311-00182/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la fórmula jurídica i els membres del nou ens de 
gestió de l’Hospital Clínic, de Barcelona
Tram. 311-00183/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la relació del Departament de Salut i del Servei Ca-
talà de la Salut amb la fundació privada de gestió de l’Hospi-
tal Clínic - Corporació Clínic, en el cas que es creï
Tram. 311-00184/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la proposta de configuració del Departament de 
Salut sobre el grup Clínic
Tram. 311-00185/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes de reforma per a les empreses públi-
ques i els consorcis assistencials
Tram. 311-00186/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les propostes de privatització, supressió, fusió, 
gestió compartida i altres reformes en les empreses públi-
ques i els consorcis assistencials
Tram. 311-00187/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes del Departament de Salut amb rela-
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ció a la reforma dels serveis assistencials de suport al diag-
nòstic i al tractament del sistema sanitari català
Tram. 311-00188/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les propostes de reforma del Departament de 
Salut sobre els centres de recerca biomèdica de Catalunya
Tram. 311-00189/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes del Departament de Salut per a les 
empreses de serveis centrals sanitaris i no sanitaris
Tram. 311-00190/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei 
Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentra-
ció de les centrals de compres
Tram. 311-00191/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei 
Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentra-
ció de laboratoris
Tram. 311-00192/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei 
Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentra-
ció d’empreses d’imatge mèdica
Tram. 311-00193/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei 
Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentra-
ció del Sistema d’Emergències Mèdiques
Tram. 311-00194/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació de la història clínica compartida en la 
xarxa de salut mental i en la xarxa sociosanitària
Tram. 311-00195/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració del Departament de Salut sobre l’apli-
cació de la interconnexió de la història clínica compartida de 
la xarxa de salut mental i la recepta electrònica
Tram. 311-00196/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el pla de diagnòstic i atenció a les persones 
autistes
Tram. 311-00197/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment del conveni signat amb les di-
putacions sobre el pagament dels deutes del Govern amb 
els ajuntaments
Tram. 311-00208/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari del pagament del deute sobre el Pla únic 
d’obres i serveis del Go vern amb les administracions locals
Tram. 311-00209/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què Repsol va comunicar al Centre 

de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) el vessa-
ment a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00210/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el moment en què el Departament de Territori i 
Sostenibilitat es va assabentar del vessament de Repsol a les 
instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre la subse-
güent actuació del Departament
Tram. 311-00211/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què l’Agència Catalana de l’Aigua es 
va assabentar del vessament de Repsol a les instal·lacions 
del polígon petroquímic Nord i sobre la subsegüent actuació 
de l’Agència
Tram. 311-00212/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què es va comunicar als alcaldes 
afectats el vessament de Repsol a les instal·lacions del polí-
gon petroquímic Nord i sobre les mesures indicades a pren-
dre amb relació a la possible contaminació dels pous
Tram. 311-00213/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què es va comunicar a l’empresa 
Ematsa el vessament de Repsol a les instal·lacions del polí-
gon petroquímic Nord i sobre les accions dutes a terme per 
al garantiment de la salubritat de l’aigua
Tram. 311-00214/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis i les anàlisis de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua per a determinar l’impacte en les mines del vessament de 
Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00215/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els estudis i les anàlisis del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a determinar l’impacte ambiental 
al subsòl del vessament de Repsol a les instal·lacions del po-
lígon petroquímic Nord
Tram. 311-00216/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre els estudis i les anàlisis del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a determinar 
l’impacte ambiental del vessament de Repsol a les instal·lacions 
del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00217/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes amb relació als vessa-
ments d’hidrocarburs de Repsol a Tarragona
Tram. 311-00218/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de l’ocultació de la informació sobre el 
vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquí-
mic Nord
Tram. 311-00219/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les sancions imposades a Repsol pels vessaments 
a Tarragona
Tram. 311-00220/10
Anunci p. 61
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la seva personació com a acusació en el cas del 
vessament de Repsol del 31 d’octubre de 2012 a les instal-
lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00221/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el replantejament de l’autorització a Repsol de 
l’obertura de nous pous a la plataforma petroliera Casablan-
ca, a la costa del delta de l’Ebre, davant dels vessaments 
reiterats de l’empresa
Tram. 311-00222/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el seu posicionament en la Comissió de Se-
guiment i Tècnica del Pla de Protecció Integral del Litoral a 
Tarragona davant del vessament de Repsol del 31 d’octubre 
de 2012 a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00223/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment de la sentència del Tribunal 
Suprem contra dos expresidents de Ferrocarrils de la 
Generali tat condemnats a indemnitzar aquesta empresa 
per apropia  ció indeguda de recursos públics
Tram. 311-00232/10
Anunci p. 62

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vessament a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01123/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tones de productes petroliers vessades a les instal·lacions 
de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01124/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
moment en què es va assabentar del vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01125/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com es va assabentar del vessament de productes 
petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01126/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el lloc que ocupa el vessament de l’octubre del 2012 a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) 
en la història d’aquests vessaments
Tram. 314-01127/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes del vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01128/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què Repsol va comunicar el vessament d’hidrocar-
burs a les instal·lacions de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01129/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte en el medi del vessament de productes petroliers 
a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01130/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte en els aqüífers del vessament de productes pe-
troliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01131/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte en el Francolí del vessament de productes petro-
liers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01132/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’actuació dels Serveis Territorials d’Interior a Tarrago-
na amb relació al vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01133/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibili-
tat a Tarragona amb relació al vessament de productes pe-
troliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01134/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de la Delegació del Govern a Tarragona amb rela-
ció al vessament de productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01135/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials de Governació a Tarrago-
na amb relació al vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01136/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació al 
vessament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01137/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona amb 
relació al vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01138/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tarragona amb relació 
al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01139/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ac-
tuació dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarra-
gona amb relació al vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01140/10
Formulació p. 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activació del Pla d’emergència exterior del sector químic 
de Tarragona en el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01141/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
desactivació del Pla d’emergència exterior del sector químic 
de Tarragona en el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01142/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients incoats pel vessament de productes petroliers a 
les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01143/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la tramitació dels expedients incoats pel vessa-
ment de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a 
la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01144/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de reparació que s’han fet pel vessament de pro-
ductes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de 
Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01145/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les obres de reparació que s’han fet pel vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Po-
bla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01146/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi del subsòl per a conèixer els efectes del vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Po-
bla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01147/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de les anàlisis del subsòl per a conèixer els efectes 
del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01148/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi de l’aigua del Francolí que s’ha fet per a conèixer els 
efectes del vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01149/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de l’anàlisi de l’aigua del Francolí que s’ha fet per a 
conèixer els efectes del vessament de productes petroliers 
a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01150/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gravetat del vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01151/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions previstes pel vessament de productes petroliers 

a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01152/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació a les institucions del vessament de productes 
petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01153/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació a la població del vessament de productes pe-
troliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01154/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finiment dels expedients incoats pel vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01155/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació del Pla interdepartamental de salut pública
Tram. 314-01156/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació d’alguna empresa consultora i el finançament 
dels treballs d’assessorament del Pla de salut 2011-2015
Tram. 314-01157/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució dels compromisos del Pacte de salut del Vallès 
Occidental per als municipis de l’àrea de Terrassa
Tram. 314-01158/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb els centres sanitaris concertats
Tram. 314-01160/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb cadascun dels centres sanitaris i sociosanitaris en 
data del 18 de febrer de 2013
Tram. 314-01161/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat pendent de pagar a la Mútua de Terrassa
Tram. 314-01162/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per al pagament del deute pendent amb la 
Mútua de Terrassa i la resta de centres sanitaris concertats
Tram. 314-01163/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el criteri del Servei Català de la Salut per a fixar la quantitat 
que es paga a la Mútua de Terrassa en concepte de direcció 
per objectius
Tram. 314-01164/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la negació a mostrar als representants dels treballadors de 
centres concertats els concerts signats entre aquests cen-
tres i el Servei Català de la Salut
Tram. 314-01165/10
Formulació p. 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat anual que rep la Mútua de Terrassa pel Pla integral 
d’urgències de Catalunya
Tram. 314-01166/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 314-01167/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’interès d’algun grup empresarial a adquirir l’Hospital Dos 
de Maig
Tram. 314-01168/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
ambulàncies en servei per al reforç que estableix el Pla inte-
gral d’urgències de Catalunya per als mesos d’hivern en da-
ta de l’1 de gener de 2012 i del 2 de febrer de 2012
Tram. 314-01170/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la supressió d’ambulàncies corresponents al re-
forç del Pla integral d’urgències de Catalunya en data de l’1 i 
del 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01171/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de disminuir serveis d’ambulàncies i personal en el 
transport sanitari urgent
Tram. 314-01172/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a convocar el concurs públic per a la 
contractació dels serveis de transport sanitari urgent i la do-
tació econòmica prevista
Tram. 314-01173/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
diners destinats a pagar l’assessorament i la realització d’in-
formes a la consultora Deloitte del 2011 ençà
Tram. 314-01174/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tasques d’assessorament i els informes fets per la consulto-
ra Deloitte del 2011 ençà
Tram. 314-01175/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
informes lliurats per la consultora Deloitte a la Generalitat
Tram. 314-01176/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els informes rebuts sense haver estat encarregats i sobre les 
consultores que els han fet
Tram. 314-01177/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe «Aproximació a un nou plantejament estratègic per 
a les empreses públiques i els consorcis de salut de la Ge-
neralitat» fet per PricewaterhouseCoopers
Tram. 314-01178/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vessament de Repsol del 31 d’octubre de 2012 a les instal-
lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 314-01179/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures compensatòries per als treballadors públics afec-
tats per retallades salarials
Tram. 314-01180/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
procediments d’adjudicació d’estacions d’inspecció tècnica 
de vehicles
Tram. 314-01181/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa Derbi, de 
Martorelles (Baix Llobregat)
Tram. 314-01182/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar la deslocalització d’empreses
Tram. 314-01183/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contractació d’un assessor del Departament d’Empresa 
i Ocupació
Tram. 314-01184/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
designació del secretari d’Ocupació
Tram. 314-01185/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir els tràmits administratius de les 
empreses
Tram. 314-01186/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els concursos del Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació atorgats a Telefónica Soluciones de 
Informática y Telecomunicaciones
Tram. 314-01187/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de la inversió prevista en el Pacte de salut del Va-
llès Occidental per a l’àrea de Terrassa
Tram. 314-01188/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del sistema d’incentivació professional als cen-
tres sanitaris
Tram. 314-01189/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb els consells comarcals en concepte de beques 
de menjador i transport escolar en data de l’1 de febrer de 
2013
Tram. 314-01190/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de delictes i faltes comesos a la regió policial 
Pirineu Occidental el 2012
Tram. 314-01191/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar l’increment de delictes i faltes 
a la regió policial Pirineu Occidental el 2013
Tram. 314-01192/10
Formulació p. 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’increment de delictes i faltes a la regió policial Pi-
rineu Occidental el 2012
Tram. 314-01193/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i fal-
tes a la regió policial Ponent el 2013
Tram. 314-01194/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris amb violència o intimidació a la regió 
policial Central el 2012
Tram. 314-01195/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i fal-
tes a la regió policial Central el 2013
Tram. 314-01196/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’increment de delictes i faltes a la regió policial del 
Camp de Tarragona el 2012
Tram. 314-01197/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i fal-
tes a la regió policial del Camp de Tarragona el 2013
Tram. 314-01198/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals el nombre de delictes i faltes és més elevat 
a la regió policial de Barcelona
Tram. 314-01199/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de delictes i faltes 
a la regió policial de Barcelona
Tram. 314-01200/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals el nombre de delictes i faltes és més elevat 
a la regió policial del Camp de Tarragona
Tram. 314-01201/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de delictes i faltes 
a la regió policial del Camp de Tarragona
Tram. 314-01202/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de delictes i faltes comesos a la regió policial 
Central el 2012
Tram. 314-01203/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de delictes i faltes 
a la regió policial Central el 2013
Tram. 314-01204/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de delictes contra el patrimoni el 2012
Tram. 314-01205/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de delictes contra 
el patrimoni
Tram. 314-01206/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris amb violència o intimidació el 2012
Tram. 314-01207/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris amb 
violència o intimidació
Tram. 314-01208/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris amb violència a domicilis el 2012
Tram. 314-01209/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris amb 
violència a domicilis
Tram. 314-01210/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris a establiments comercials el 2012
Tram. 314-01211/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris a es-
tabliments comercials
Tram. 314-01212/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris amb estrebada el 2012
Tram. 314-01213/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris amb 
estrebada
Tram. 314-01214/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris amb violència a la via pública el 2012
Tram. 314-01215/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris amb 
violència a la via pública
Tram. 314-01216/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de furts el 2012
Tram. 314-01217/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de furts
Tram. 314-01218/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de delictes contra el patrimoni i sobre les mesures 
previstes per a reduir-ne el nombre
Tram. 314-01219/10
Formulació p. 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de les faltes d’estafa i sobre les mesures previstes 
per a reduir-ne el nombre
Tram. 314-01220/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat que el sistema de transport sanitari urgent esti-
gui en risc
Tram. 314-01221/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur de les ambulàncies de reforç de suport vital bàsic per 
als mesos d’estiu
Tram. 314-01222/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris amb violència o intimidació a la regió 
policial Metropolitana Sud el 2012
Tram. 314-01223/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i fal-
tes a la regió policial Metropolitana Sud el 2013
Tram. 314-01224/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de delictes i faltes comesos a la regió policial 
Metropolitana Sud el 2012
Tram. 314-01225/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar l’increment de delictes i faltes 
a la regió policial Metropolitana Sud el 2013
Tram. 314-01226/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i fal-
tes a la regió policial Girona el 2013
Tram. 314-01227/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de delictes i faltes comesos a la regió policial 
Girona el 2012
Tram. 314-01228/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i fal-
tes a la regió policial Girona el 2013
Tram. 314-01229/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de robatoris amb violència o intimidació a la regió 
policial Girona el 2012
Tram. 314-01230/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a implantar un sistema de justificació d’absènci-
es per motius de salut i modificar-lo al cap de pocs dies
Tram. 314-01231/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’impacte en l’absentisme laboral de les instruccions 
5/2012, del 15 d’octubre, i 6/2012, del 5 de novembre, re-
latives a la justificació d’absències per motius de salut
Tram. 314-01232/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fiabilitat de les justificacions de les absències per motius 
de salut que presentaven els treballadors de la Generalitat 
abans del 15 d’octubre de 2012
Tram. 314-01233/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades d’absentisme laboral a la Generalitat per motius 
de salut
Tram. 314-01234/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’absentisme laboral per motius de salut i la falta 
de prevenció de riscos laborals
Tram. 314-01235/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació en la vida personal i familiar dels treballadors de 
la Generalitat de les retallades de prestacions econòmiques 
per incapacitat temporal
Tram. 314-01236/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió en l’eficiència dels serveis de l’Administració de 
la Generalitat del fet que persones malaltes no agafin baixes 
per a no veure reduïts llurs ingressos
Tram. 314-01237/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de modificar les instruccions 5/2012, del 15 d’oc-
tubre, i 6/2012, del 5 de novembre, relatives a la justificació 
d’absències per motius de salut
Tram. 314-01238/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
delictes i les faltes comesos a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) el 2012
Tram. 314-01239/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
delictes i les faltes comesos a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental) el 2012
Tram. 314-01240/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els delictes i les faltes comesos a Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-01241/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a Cerdanyola del Va-
llès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01242/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de protecció oficial buits de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01243/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Incasòl a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01244/10
Formulació p. 101
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Incasòl a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-01245/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port pendent de pagament a l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-01246/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port pendent de pagament a l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental) en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-01247/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port pendent de pagament a l’Ajuntament de Palau-solità i Ple-
gamans (Vallès Occidental) en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-01248/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català imposa-
des a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-01249/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions per no retolar en català imposades a Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-01250/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions per no retolar en català imposades a Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-01251/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició d’un interceptor de comunicacions telefòniques
Tram. 314-01252/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament progressiu de l’Escola Poblenou, de Pineda de 
Mar (Maresme)
Tram. 314-01253/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri relatiu al tancament progressiu de l’Escola Poblenou, 
de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 314-01254/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals l’alcalde de Pineda de Mar (Maresme) no ha 
estat informat del tancament progressiu de l’Escola Poblenou
Tram. 314-01255/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de les famílies afectades pel tancament progressiu 
de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 314-01256/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la campanya «Pla de consum de fruita a les escoles»
Tram. 314-01257/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost 
de la campanya «Pla de consum de fruita a les escoles» per cursos
Tram. 314-01258/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost 
de la campanya televisiva «Pla de consum de fruita a les escoles»
Tram. 314-01259/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la suspensió del subministrament de fruita a les escoles que 
s’havia establert en el marc de la campanya «Pla de consum 
de fruita a les escoles»
Tram. 314-01260/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre el 
nombre d’escoles i d’infants afectats per la suspensió del 
subministrament de fruita a les escoles
Tram. 314-01261/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals s’ha suspès el subministrament de fruita 
a les escoles
Tram. 314-01262/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida pressupostària destinada a la campanya «Pla de 
consum de fruita a les escoles»
Tram. 314-01263/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi que ha comportat la suspensió de la campanya «Pla 
de consum de fruita a les escoles»
Tram. 314-01264/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els imports i els terminis de cobrament de les beques per a 
estudiants del 2007 al 2012
Tram. 314-01265/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estudiants de formació professional i universitaris 
amb beques de la Generalitat i de l’Estat pendents de co-
brament en data del 31 de gener de 2013
Tram. 314-01266/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retard en el pagament de les beques de l’Estat i de la Gene-
ralitat per al curs 2012-2013
Tram. 314-01267/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tarifes de les diferents tipologies d’atenció sanitària per a 
les persones que no tenen la targeta sanitària individual
Tram. 314-01268/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites mèdiques urgents i no urgents facturades 
a persones que no tenen la targeta sanitària individual
Tram. 314-01269/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Departament d’Empresa i Ocupació amb 
relació a la possible adulteració amb carn de cavall de dife-
rents productes alimentaris
Tram. 314-01270/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Departament de Salut amb relació a la pos-
sible adulteració amb carn de cavall de diferents productes 
alimentaris
Tram. 314-01271/10
Formulació p. 110
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural amb relació a la possible 
adulteració amb carn de cavall de diferents productes ali-
mentaris
Tram. 314-01272/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi relatiu a l’estat de les platges de Gavà i Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01273/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de la línia 9 del metro entre Collblanc i 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-01274/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a ajornar la posada en funcionament de la línia 9 
del metro entre Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-01275/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre les 
estacions de la línia 9 del metro entre Collblanc i l’aeroport 
de Barcelona - el Prat que no s’obriran
Tram. 314-01276/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada als alcaldes i a la comunitat educativa 
relativa als canvis que afectaran diversos centres escolars 
del Vallès Occidental, del Vallès Oriental i del Maresme
Tram. 314-01277/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per al tancament de diversos centres esco-
lars del Vallès Occidental, del Vallès Oriental i del Maresme
Tram. 314-01278/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió que fa el Departament d’Ensenyament de l’evolució 
de la població escolar amb relació a l’anunci de tanca-
ment de diversos centres escolars del Vallès Occidental, del 
Vallès Oriental i del Maresme
Tram. 314-01279/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació de l’anunci de tancament de diversos centres 
escolars del Vallès Occidental, del Vallès Oriental i del Ma-
resme a la Llei d’educació
Tram. 314-01280/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte educatiu de les escoles de les quals la consellera 
d’Ensenyament ha anunciat el tancament o la reconversió
Tram. 314-01281/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis de l’evolució de la població escolar que han dut a 
anunciar el tancament progressiu i la reconversió de l’Escola 
Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental)
Tram. 314-01282/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari per al tancament progressiu i la reconversió de 
l’Escola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental)
Tram. 314-01283/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació a l’alcalde de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental) del 
tancament progressiu i la reconversió de l’Escola Sant Baldiri
Tram. 314-01284/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redistribució dels alumnes de l’Escola Sant Baldiri de Lliçà 
d’Amunt (Vallès Oriental) en altres escoles d’aquest municipi
Tram. 314-01285/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis de l’evolució de la població escolar que han dut a 
anunciar el tancament progressiu i la reconversió de l’Escola 
Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-01286/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari per al tancament progressiu i la reconversió de 
l’Escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-01287/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació a l’alcalde de Sant Pere de Vilamajor (Vallès 
Oriental) del tancament progressiu i la reconversió de l’es-
cola Vilamagore
Tram. 314-01288/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’escola de Granollers (Vallès Oriental) que el Departament 
d’Ensenyament preveu de tancar
Tram. 314-01289/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si 
l’escola de Granollers (Vallès Oriental) que el Departament 
d’Ensenyament preveu de tancar és concertada
Tram. 314-01290/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació a l’ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) 
del tancament d’una escola d’aquest municipi
Tram. 314-01291/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
rescabalament de les quantitats a què han estat condemnats 
a pagar dos expresidents de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-01292/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llengua materna que han indicat els alumnes de les escoles 
públiques en la matrícula del 2007 ençà
Tram. 314-01293/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anunci fet per la direcció d’Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya d’obrir un expedient d’acomiadament col·lectiu
Tram. 314-01294/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mercat intern de reposició d’autobusos
Tram. 314-01295/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
suport a la innovació i la recerca en el sector de les carros-
series
Tram. 314-01296/10
Formulació p. 119
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
internacionalització del sector de les carrosseries
Tram. 314-01297/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació d’una escola de formació professional a l’ins-
titut d’Arbúcies (Selva)
Tram. 314-01298/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans industrials per a la creació de sinergies entre les em-
preses i la formació professional a Catalunya i per al sector 
de les carrosseries a la Selva
Tram. 314-01299/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mediació amb Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva), 
amb motiu de l’expedient de regulació d’ocupació
Tram. 314-01300/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva), 
des del concurs de creditors del 2010
Tram. 314-01301/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el suport a Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva), del 
1988 ençà
Tram. 314-01302/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-01303/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció assignada al personal d’infermeria en el Programa de 
prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-01304/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions conjuntes entre el Programa de prevenció i atenció 
a la cronicitat, l’Agència de Salut Pública i el Pla d’innovació 
d’atenció primària i salut comunitària
Tram. 314-01305/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions conjuntes dels departaments de Benestar So-
cial i Família i Salut en el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-01306/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis i prestacions socials assignats amb relació a la his-
tòria clínica compartida i la valoració de dependència
Tram. 314-01307/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estratègia de valoració d’història sanitària i social comparti-
da per a les persones amb valoració de dependència i per a 
les valorades com a cròniques dins el Programa de preven-
ció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-01308/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació dels recursos del Departament de Salut el 2013
Tram. 314-01309/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex d’accidents laborals sense baixa dels últims exercicis
Tram. 314-01310/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex d’accidents mortals en el treball del 2012 amb relació 
al del 2010
Tram. 314-01311/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex d’accidents mortals en la indústria del 2011 i del 2012
Tram. 314-01312/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’objectivitat de les dades de les anàlisis dels índexs d’acci-
dentalitat laboral
Tram. 314-01313/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
balanç de l’accidentalitat laboral del 2012 presentat i el tipus 
d’atenció rebuda pels treballadors que han patit accidents 
de treball
Tram. 314-01314/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les malalties professionals del 2007 ençà
Tram. 314-01315/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evo-
lució del nombre de mesoteliomes declarats del 2007 ençà
Tram. 314-01316/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió de les empreses en prevenció de riscos laborals el 
2011 i el 2012
Tram. 314-01317/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió en projectes de prevenció de riscos laborals el 2011 
i el 2012
Tram. 314-01318/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses que s’han acollit a la reducció de quotes per acci-
dentalitat laboral
Tram. 314-01319/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les sancions imposades per la Inspecció del Tre-
ball del 2007 ençà
Tram. 314-01320/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
adjudicacions de les convoca tòries del Departament d’Empresa 
i Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya per al 2012
Tram. 314-01321/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa de l’Estat en polítiques passives d’ocupació a Ca-
talunya els anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-01322/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 314-01323/10
Formulació p. 129
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de 
Sarrià de Ter (Gironès) per a la construcció de les facultats 
de Medicina i Infermeria i de l’Institut de Recerca Biomèdica i 
la relació amb el nou Hospital Doctor Josep Trueta, i sobre la 
redacció del projecte de construcció del nou hospital
Tram. 314-01324/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu de l’increment dels delictes i faltes a la regió policial 
Metropolitana Nord el 2012
Tram. 314-01325/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a corregir l’increment dels delictes i faltes a la 
regió policial Metropolitana Nord el 2013
Tram. 314-01326/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu de l’increment dels robatoris amb violència i intimida-
ció a la regió policial Metropolitana Nord el 2012
Tram. 314-01327/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a corregir l’increment dels robatoris amb 
violència i intimidació a la regió policial Metropolitana 
Nord el 2013
Tram. 314-01328/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de l’Agència Catalana del Consum en tramitació 
o pendents de tramitació en data del 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01329/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’espectadors de cinema doblat al català i sobre 
el cost del doblatge d’una pel·lícula el 2012
Tram. 314-01330/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a afavorir el cinema occità
Tram. 314-01331/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes d’adjudicació i control de subvencions per al 
doblatge de pel·lícules
Tram. 314-01332/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el se-
guiment de les subvencions al doblatge de pel·lícules al català
Tram. 314-01333/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a l’assignació de subvencions per al doblatge de 
pel·lícules al català
Tram. 314-01334/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment del compliment dels acords amb les sales que 
projecten cinema en català
Tram. 314-01335/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi que produiria subtitular les pel·lícules en català en 
lloc de doblar-les
Tram. 314-01336/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del doblatge d’una pel·lícula al català
Tram. 314-01337/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost 
del doblatge de pel·lícules al català el 2012
Tram. 314-01338/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment dels delictes i faltes a la regió policial Terres de 
l’Ebre el 2012
Tram. 314-01339/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a corregir l’increment dels delictes i faltes a la 
regió policial Terres de l’Ebre el 2013
Tram. 314-01340/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols per al diagnòstic precoç i les actuacions terapèu-
tiques de la síndrome d’Asperger
Tram. 314-01341/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de seguiment del protocol i de les unitats de fati-
ga crònica i fibromiàlgia al desembre del 2012
Tram. 314-01342/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de seguiment del Pla interdepartamental de salut 
mental al desembre del 2012
Tram. 314-01343/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes del Pla interdepartamental de salut
Tram. 314-01344/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estada mitjana i el percentatge de reingressos als hospitals 
de la xarxa hospitalària d’utilització pública del 2007 ençà
Tram. 314-01345/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’indicadors de l’increment d’ingressos per altes 
prematures i visites reiterades a urgències als hospitals de la 
xarxa hospitalària d’utilització pública el 2012
Tram. 314-01346/10
Formulació p. 136
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el comerç
Tram. 310-00012/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment de la llei que re-
gula l’ús de les banderes
Tram. 310-00013/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures previstes amb rela-
ció a la funció pública
Tram. 310-00014/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el mapa de centres educatius 
per al curs 2013-2014
Tram. 310-00015/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 310-00016/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els pressupostos per al 2013
Tram. 310-00017/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’autorització de les prospecci-
ons d’hidrocarburs
Tram. 310-00018/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Pla per al dret a l’habitatge
Tram. 310-00019/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els darrers anuncis d’inversions 
empresarials
Tram. 310-00020/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la seguretat a la xarxa viària
Tram. 310-00021/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el tancament de línies de llars 
d’infants
Tram. 310-00022/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la proposta 
d’unes possibles eleccions anticipades de 
caràcter plebiscitari
Tram. 317-00008/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la previsió 
de durada de la legislatura i l’atenció a les 
necessitats dels catalans
Tram. 317-00009/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les actua-
cions fetes des de l’aprovació de la Resolu-
ció 5/X del Parlament, relativa a la De claració 
de sobirania i del dret a decidir del poble de 
Catalunya
Tram. 317-00010/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a garantir l’activitat i els llocs de treball a 
la planta d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 317-00011/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la sol·licitud 
d’una aportació econòmica voluntària a les 
empreses que tenen grans beneficis en el 
context actual de crisi econòmica
Tram. 317-00012/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el pressu-
post de la Generalitat, sobre les xifres del 
dèficit de l’Administració de l’Estat i de Ca-
talunya i sobre la flexibilització i l’assoliment 
dels objectius de dèficit per al 2013
Tram. 317-00013/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les pers-
pectives per als treballadors d’Ercros i sobre 
la convocatòria del Pacte nacional del dret 
a decidir
Tram. 317-00014/10

Substanciació

Sessió núm. 6, tinguda el 27.02.2013, DSPC-P 7.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 
metro
Tram. 314-00664/10

Resposta del Govern
Reg. 3048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00664/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro
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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 cost de les obres executades (infraestructura, ser-
veis afectats i reposició de la urbanització) és de 49,65 
MEUR, IVA inclòs. Queda per executar el projecte 
corresponent a l’arquitectura i instal·lacions de l’esta-
ció. La previsió del calendari per la seva inauguració 
s’establirà en funció de les disponibilitats pressupostà-
ries necessàries per la finalització de les obres de l’es-
tació.

Barcelona, 14 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el transport nocturn en autobús entre 
Vilafranca del Penedès i Barcelona el 2012
Tram. 314-00665/10

Resposta del Govern
Reg. 3049 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00665/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el transport nocturn en autobús entre Vilafranca del 
Penedès i Barcelona el 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

La comunicació mitjançant transport públic en auto-
bús entre Vilafranca del Penedès i Barcelona és  atesa 
pels serveis Barcelona-Vilanova-Vilafranca del Pene-
dès (N-30) i Barcelona-Sant Sadurní-Vilafranca del 
Penedès-Santa Margarida i els Monjos (N-42).

De les dades d’explotació dels serveis que consten en 
el sistema tarifari integrat de Barcelona es desprèn 
que al servei N-30 Barcelona-Vilanova-Vilafranca hi 
va haver un total de 65.353 viatgers durant el 2012. 
Cal tenir present que aquest servei dóna cobertura a 
les comunicacions entre Vilanova i la Geltrú i Sitges 
amb Barcelona, que és on es concentra el major nom-
bre de viatgers. Si tenim en compte la utilització dels 
diferents títols de transport i que la comunicació entre 
Barcelona i Vilafranca del Penedès es realitza amb tí-
tols de 4 zones podríem considerar com a dada apro-

ximada 4.983 viatgers entre Barcelona i Vilafranca del 
Penedès en aquest servei.

Pel que fa al servei N42, Barcelona-Sant Sadurní 
d’Anoia-Vilafranca del Penedès-Santa Margarida i els 
Monjos, es tracta d’un servei que va iniciar la seva ex-
plotació el 6 d’abril de 2012 i ha transportat un total de 
2.694 viatgers.

Barcelona, 14 de febrer de 2012

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos econòmics invertits en 
Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 314-00691/10

Resposta del Govern
Reg. 3050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00691/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos econòmics invertits en l’empresa pública 
Ecoparc de Residus Industrials, SA

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

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 
314-00691/109 a 314-00693/10, amb les següents con-
sideracions:

Aquest va ser un projecte cofinançat amb Fons de Co-
hesió, pel que es va rebre una subvenció de 31.786.000 
euros, i que l’import de l’amortització acumulada a da-
ta d’avui és de l’ordre de 56 MEUR.

D’acord amb el darrer balanç provisional facilitat per 
ERISA, els recursos invertits són els següents:

Àrea de Procés 73.065.308 euros
Terreny 4.966.295 euros
Altre immobilitzat material  7.005.421 euros
Subtotal 85.037.024 euros

Tanmateix, l’ARC ha invertit directament i ha aportat 
com a increment de capital els béns que s’especifiquen 
a continuació:

Àrea de Serveis 7.317.141 euros
Terrenys 3.590.222 euros
Subtotal 10.907.363 euros
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El preu de sortida de privatització de l’Ecoparc de Re-
sidus Industrials SA sorgeix de la valoració de mercat 
dels actius adscrits a la planta d’incineració de residus 
de Constantí.

Com a conseqüència de l’entrada en vigor del la Llei 
5/2012, de 20 de març, que ha suposat la supressió de 
declaració de servei públic la incineració de residus 
especials, els béns propietat d’ERI es van desafectar 
del servei públic i es van iniciar els tràmits per vendre 
la totalitat del capital social d’Ecoparc de Residus In-
dustrials SA.

Barcelona, 14 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el preu de sortida per a la venda 
d’Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 314-00692/10

Resposta del Govern
Reg. 3050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per a vendre Ecoparc de Re-
sidus Industrials, SA
Tram. 314-00693/10

Resposta del Govern
Reg. 3050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00691/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb Renfe Operadora i sobre 
la data de la signatura del contracte marc 
amb Renfe
Tram. 314-00705/10

Resposta del Govern
Reg. 3051 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00705/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb Renfe Operadora i sobre la data de la sig-
natura del contracte marc amb Renfe

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

L’Administració General de l’Estat ha incomplert des 
del traspàs a la Generalitat de Catalunya primer so-
bre els serveis de rodalia de Barcelona i posterior-
ment dels serveis regionals, l’obligació continguda en 
els acords de traspàs de consignar en els pressupos-
tos generals de l’Estat les aportacions corresponents 
a favor de la Generalitat de Catalunya per tal de fer 
front davant Renfe operadora al dèficit d’explotació 
dels serveis.

Tot i que el compliment d’aquesta obligació prevista 
en els acords de traspassos ha estat reclamat de for-
ma reiterada, l’Administració General de l’Estat no 
ha efectuat la previsió pressupostària i el lliurament 
de les aportacions econòmiques corresponents en cap 
dels exercicis des del traspàs dels serveis, ni tampoc 
es preveu realitzar en els pressupostos del 2013, per la 
qual cosa no es pot considerar en cap cas que hi hagi 
un deute per part de la Generalitat de Catalunya amb 
Renfe operadora per a cobrir el dèficit dels serveis fer-
roviaris objecte dels traspassos.

Pel que fa a la formalització del contracte de serveis 
amb Renfe operadora, la seva signatura resta condi-
cionada que l’Administració General de l’Estat com-
pleixi els seus compromisos tant de garantia de fi-
nançament dels serveis com de compliment de les 
inversions previstes en el pla de millora dels serveis 
de rodalies i a la confecció del pla de millora dels 
serveis regionals.

En tot cas, el Govern de la Generalitat de Catalunya ja 
va acordar l’aprovació del document contractual, que 
ja ha estat consensuat tècnicament però que requereix 
el compliment dels compromisos exposats per part de 
l’Administració General de l’Estat, que permeti dispo-
sar d’un marc estable tant des del punt de vista finan-
cer com de la infraestructura sobre la qual es presten 



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

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

els serveis, que possibilitin una adequada explotació 
d’aquests serveis i l’execució del contracte de serveis 
en les condicions establertes.

Barcelona, 14 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. 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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.
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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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió sobre 
el pla de viabilitat de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00007/10

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.
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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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

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

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre la programació de Televisió de Catalu-
nya el 2013
Tram. 323-00005/10

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre la relació entre la indústria del sector 
audiovisual i la producció de Televisió de 
Catalunya
Tram. 323-00006/10

Substanciació

Sessió núm. 2 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 22.02.2013, DSPC-C 37.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el comerç
Tram. 310-00012/10

Anunci
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3492 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern 
en matèria de comerç a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment de la llei que re-
gula l’ús de les banderes
Tram. 310-00013/10

Anunci
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3493 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– ¿Cuál es el posicionamiento del Govern de la Gene-
ralitat sobre el cumplimiento de la Ley de Banderas?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures previstes amb rela-
ció a la funció pública
Tram. 310-00014/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3494 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines són les noves mesures a emprendre respecte 
a la Funció Pública?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el mapa de centres educatius 
per al curs 2013-2014
Tram. 310-00015/10

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3495 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el mapa de 
centres educatius i de línies per al pròxim curs esco-
lar?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 310-00016/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3556 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui res-
posta oralment en el Ple del 27 i 28 de febrer de 2013.

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

– Quina és la posició del Govern respecte dels casos 
d’escoltes i espionatge apareguts últimament?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els pressupostos per al 2013
Tram. 310-00017/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3559 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2013?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’autorització de les prospec-
cions d’hidrocarburs
Tram. 310-00018/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3565 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

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 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els motius pels quals el Govern de la Ge-
neralitat ha autoritzat diverses empreses a fer prospec-
cions d’hidrocarburs que poden comportar la utilitza-
ció de la tècnica del fracking?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Pla per al dret a l’habitatge
Tram. 310-00019/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 3571 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
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senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a l’im-
puls del Pla per al Dret de l’Habitatge?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els darrers anuncis d’inversions 
empresarials
Tram. 310-00020/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 3572 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin valoració fa el Govern de les darreres inversi-
ons a empreses anunciades recentment (Booking.com, 
Casa Tarradellas, Novartis, HP, Barceló...)?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la seguretat a la xarxa viària
Tram. 310-00021/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 3573 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-

xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en matèria de se-
guretat a la xarxa viària catalana?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el tancament de línies de llars 
d’infants
Tram. 310-00022/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 3569 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anun-
ciat el tancament de diferents línies en diverses esco-
les bressol o llars d’infants. El grup Parlamentari Mixt 
- Candidatura d’Unitat Popular pregunta al govern que 
xifri a quants infants o nens i nenes afectarà directa o 
indirectament aquest tancament de línies educatives, 
i a quins centres educatius i de quines poblacions es 
tracta? Quants professionals perdran la feina en conse-
qüència d’aquesta decisió i quins han estat els criteris a 
l’hora de decidir quins centres afectaria?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt (CUP-AE)
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00008/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3076 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00009/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3365 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00010/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3560 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00011/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3564 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat so-
bre la situació política actual?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00012/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 3568 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina opinió mereix al President de la Generalitat la 
situació política actual a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

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

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00013/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 3570 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00014/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3574 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 25.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’estrangers que 
han sol·licitat l’accés a l’assistència sanitària 
del Servei Català de la Salut des de l’entrada 
en vigor de la Instrucció 10/2012
Tram. 311-00059/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1169 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes sol·licituds d’accés a l’atenció sanitària a 
càrrec del CatSalut per part de ciutadans estrangers 
que no tenen la condició d’assegurats del Sistema Na-
cional de Salut s’han produït, des de l’entrada en vigor 
de la Instrucció del CatSalut 10/2012, de 30 d’agost?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de targetes sani-
tàries que s’han lliurat a ciutadans estran-
gers que no tenen la cobertura del Sistema 
Nacional de Salut
Tram. 311-00060/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1170 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

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

– Quantes noves targetes sanitàries s’han lliurat a 
ciutadans estrangers que no tenen la condició d’asse-
gurats del Sistema Nacional de Salut?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’acreditació de la condició 
d’assegurat per a tenir accés a l’assistència 
sanitària del Servei Català de la Salut
Tram. 311-00061/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1171 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

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

– El CatSalut té constància si l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) està lliurant el corresponent 
document acreditatiu de la situació d’assegurament a 
les persones que ho sol·licitin, doncs és el pas previ ne-
cessari –segons les instruccions del CatSalut– per re-
alitzar els tràmits necessàries per a l’accés a l’atenció 
sanitària a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment que l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social lliura amb 
normalitat l’acreditació de la condició d’as-
segurat
Tram. 311-00062/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1172 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 30

la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– El CatSalut s’ha posat en contacte amb l’INSS per 
garantir que el document acreditatiu de la situació 
d’assegurament es lliura amb normalitat a les persones 
que ho sol·liciten?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impuls d’una campanya per 
a informar sobre els canvis en la cobertura 
d’assistència sanitària per a estrangers ar-
ran de l’entrada en vigor del Reial decret llei 
16/2012
Tram. 311-00063/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1173 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

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

– Donada la importància de l’assistència sanitària i la 
confusió existent entre els col·lectius de persones es-
trangeres com a conseqüència de l’entrada en vigor del 
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, del Reial De-
cret Llei 1192/2012, de 3 d’agost i de la Instrucció del 
CatSalut 10/2012, de 30 d’agost, ¿el Govern de la Ge-
neralitat ha impulsat alguna campanya d’informació 
específica?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els materials o suports infor-
matius de la campanya per a informar sobre 
els canvis en la cobertura d’assistència sa-
nitària per a estrangers arran de l’entrada en 
vigor del Reial decret llei 16/2012
Tram. 311-00064/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1174 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

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

– En cas d’haver-se realitzat l’esmentada campanya, 
amb quins materials o suports informatius s’ha comp-
tat i quina distribució han tingut?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions del Departa-
ment de Salut per a informar sobre els can-
vis en la cobertura d’assistència sanitària 
per a estrangers arran de l’entrada en vigor 
del Reial decret llei 16/2012
Tram. 311-00065/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1175 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Amb quines accions i instruments garanteix el De-
partament de Salut la informació sobre l’accés a l’as-
sistència sanitària, després de les modificacions nor-
matives esmentades, en els centres sanitaris?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la denegació de l’assistèn-
cia sanitària als estrangers amb targeta sa-
nitària
Tram. 311-00066/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1176 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

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

– El Departament de Salut té constància que s’hagi 
denegat l’assistència sanitària a persones estrangeres 
amb targeta sanitària en algun centre sanitari de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cobrament per l’assistèn-
cia sanitària als estrangers en alguns centres 
de salut
Tram. 311-00067/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1177 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

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

– El Departament de Salut té constància que s’hagi de-
manat el pagament de l’assistència sanitària a persones 
estrangeres en algun centre sanitari de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les disposicions reglamentà-
ries per a la protocol·lització dels testaments 
atorgats davant de rector
Tram. 311-00068/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1330 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Justícia, 20.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quins són els motius pels quals no es van poder 
aprovar les mesures reglamentàries previstes en el 
llibre IV de successions del Codi civil de Catalunya 
per la protocol·lització notarial dels testaments ator-
gats davant rector, durant els quatre any de vigència 
d’aquesta llei?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el capteniment de l’Església 
catòlica amb relació a la identificació dels 
testaments atorgats davant de rector
Tram. 311-00069/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1331 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Justícia, 20.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

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

– Quin ha estat el capteniment de l’Església catòlica 
a l’hora de facilitar les tasques necessàries per iden-
tificar els testaments atorgats davant de rector i facili-
tar-ne la protocol·lització notarial conforme al previst 
en el llibre IV de successions del Codi civil de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el capteniment dels nota-
ris amb relació a la facilitació de la protocol-

lització dels testaments atorgats davant de 
rector
Tram. 311-00070/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1332 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Justícia, 20.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

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

– Quin ha estat el capteniment dels notaris de Catalu-
nya a l’hora de facilitar les tasques necessàries per i fa-
cilitar-ne la protocol·lització conforme al previst en el 
llibre IV de successions del Codi civil de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes per a 
identificar els testaments atorgats davant de 
rector
Tram. 311-00071/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1333 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Justícia, 20.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia

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

– Quines mesures pensa adoptar el Govern, a par-
tir d’ara, per fer efectives les tasques necessàries per 
identificar els testaments atorgats davant de rector i fa-
cilitar-ne la protocol·lització notarial conforme al pre-
vist en el llibre IV de successions del Codi civil de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració de les pro-
ves de vedells com a festa tradicional
Tram. 311-00091/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1663 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 26.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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 Govern ha autoritzat l’organització per part d’em-
preses de «tientas públiques» per a turistes on es simu-
la una corrida de toros. El Departament d’Interior va 
resoldre que fos el Departament d’Agricultura i Medi 
Natural qui decidís si aquest tipus d’espectacle vulne-
ra la Llei de protecció dels animals. Considera el Go-
vern que «las tientas públiques» amb bous i simulant 
una corrida de toros són una festa tradicional?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la diferència entre una festa 
tradicional amb participació d’animals i un 
espectacle amb participació de bous
Tram. 311-00092/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1664 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 26.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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 Govern ha autoritzat l’organització per part d’em-
preses de «tientas públiques» per a turistes on es simu-
la una corrida de toros. El Departament d’Interior va 
resoldre que fos el Departament d’Agricultura i Medi 
Natural qui decidís si aquest tipus d’espectacle vulne-
ra la Llei de protecció dels animals. En què es basa i 
quins criteris té el Govern per distingir entre una festa 
tradicional, amb la participació d’animals i un espec-
tacle o negoci amb participació de bous?

Palau del Parlament, 5 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 l’autorització de proves de 
vedells un cop abolides les corrides de toros
Tram. 311-00093/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1665 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 26.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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 Govern ha autoritzat l’organització per part d’em-
preses de «tientas públiques» per a turistes on es simu-
la una corrida de toros. El Departament d’Interior va 
resoldre que fos el Departament d’Agricultura i Medi 
Natural qui decidís si aquest tipus d’espectacle vulne-
ra la Llei de protecció dels animals. Quina opinió té 
el Govern davant l’autorització de «tientas públiques» 
que simulen una corrida de toros després d’haver abo-
lit les corrides de toros a Catalunya? Creu el Govern 
que aquest tipus de negoci vulnera l’esperit de l’apro-
vació de la ILP?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la promoció d’espectacles 
que recorden les corrides de toros
Tram. 311-00094/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1666 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 26.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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 Govern ha autoritzat l’organització per part d’em-
preses de «tientas públiques» per a turistes on es simu-
la una corrida de toros. El Departament d’Interior va 
resoldre que fos el Departament d’Agricultura i Medi 
Natural qui decidís si aquest tipus d’espectacle vulne-
ra la Llei de protecció dels animals. Té el Govern opi-
nió sobre la promoció d’espectacles o negocis que re-
cordin les corrides de toros?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’una campanya 
institucional sobre l’abolició de les corrides 
de toros a Catalunya
Tram. 311-00095/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1667 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 26.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

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

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

– El Govern ha autoritzat l’organització per part d’em-
preses de «tientas públiques» per a turistes on es simu-
la una corrida de toros. El Departament d’Interior va 
resoldre que fos el Departament d’Agricultura i Medi 
Natural qui decidís si aquest tipus d’espectacle vulne-
ra la Llei de protecció dels animals. Pensa el Govern 
fer una campanya institucional i posar en valor que 
Catalunya és junt amb Canàries, un territori lliure de 
corrides de toros?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la imatge de Catalunya i de 
les Terres de l’Ebre amb relació a les activi-
tats per a turistes que inclouen paella, ball 
flamenc i simulació de corrides de toros 
amb proves de vedells
Tram. 311-00096/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1925 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

El Govern ha autoritzat l’organització per part d’explo-
tacions de bous braus d’Alfara de Carles, Baix Ebre, 
de «tientas públiques» per a turistes, bàsicament rus-
sos, a realitzar entre els mesos de maig i octubre on es 
fan demostracions de les «arts del toreig» sense mort 
de l’animal. Les tientes s’organitzen dins d’un paquet 
tipus «jornada campestre i typical spanish» amb di-
nar de paella, ball flamenc i simulació d’una cursa de 
braus però sense danys ni mort del brau.

El Departament d’Interior va resoldre que fos el De-
partament d’Agricultura i Medi Natural qui decidís si 
aquest tipus d’espectacle vulnera la Llei de protecció 
dels animals. Més enllà dels aspectes jurídics del te-
ma i en referència al model turístic i la marca turística 
Barcelona o Costa Daurada, Terres de l’Ebre.

– Considera el govern que aquest tipus d’activitat 
transmet una imatge de Catalunya i de les Terres de 
l’Ebre adequada a la seva realitat sociocultural?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les activitats per a turistes 
que inclouen paella, ball flamenc i simula-
ció de corrides de toros amb proves de ve-
dells com a actius paisatgístics, etnogràfics 
i gastronòmics de Catalunya i de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 311-00097/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1926 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

El Govern ha autoritzat l’organització per part d’explo-
tacions de bous braus d’Alfara de Carles, Baix Ebre, 
de «tientas públiques» per a turistes, bàsicament rus-
sos, a realitzar entre els mesos de maig i octubre on es 
fan demostracions de les «arts del toreig» sense mort 
de l’animal. Les tientes s’organitzen dins d’un paquet 
tipus «jornada campestre i typical spanish» amb di-
nar de paella, ball flamenc i simulació d’una cursa de 
braus però sense danys ni mort del brau.

El Departament d’Interior va resoldre que fos el De-
partament d’Agricultura i Medi Natural qui decidís si 
aquest tipus d’espectacle vulnera la Llei de protecció 
dels animals. Més enllà dels aspectes jurídics del te-
ma i en referència al model turístic i la marca turística 
Barcelona o Costa Daurada, Terres de l’Ebre.
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– Considera el govern que amb aquet tipus d’activitats 
es posen en valor i es donen a conèixer els actius pai-
satgístics, etnogràfics, gastronòmics, de Catalunya i de 
les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la conveniència de pro-
moure com a marca turística de Catalunya la 
imatge de bous braus, paella i flamenc
Tram. 311-00098/10

Anunci
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1927 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

El Govern ha autoritzat l’organització per part d’explo-
tacions de bous braus d’Alfara de Carles, Baix Ebre, 
de «tientas públiques» per a turistes, bàsicament rus-
sos, a realitzar entre els mesos de maig i octubre on es 
fan demostracions de les «arts del toreig» sense mort 
de l’animal. Les tientes s’organitzen dins d’un paquet 
tipus «jornada campestre i typical spanish» amb di-
nar de paella, ball flamenc i simulació d’una cursa de 
braus però sense danys ni mort del brau.

El Departament d’Interior va resoldre que fos el De-
partament d’Agricultura i Medi Natural qui decidís si 
aquest tipus d’espectacle vulnera la Llei de protecció 
dels animals. Més enllà dels aspectes jurídics del te-
ma i en referència al model turístic i la marca turística 
Barcelona o Costa Daurada, Terres de l’Ebre.

– Creu que és apropiat per al desenvolupament d’una 
marca turística pròpia de Catalunya la imatge de «bous 
braus, paella i flamenc», quant al territori la realitat té 
més a veure amb correbous, jota tortosina i clotxa, per 
exemple?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els municipis que afectaria 
el tancament dels serveis d’urgències noc-
turnes dels centres d’atenció primària del 
Vallès Oriental
Tram. 311-00125/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2209 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

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

– Abans de les darreres Eleccions al Parlament de Ca-
talunya, s’havia anunciat la intenció de tancar més ser-
veis d’urgències nocturnes de CAPs del Vallès Orien-
tal i la seva substitució per un sistema mòbil d’atenció 
compartit entre diversos municipis, com ja s’ha apli-
cat, de fet, en una altra àrea bàsica sanitària d’aquesta 
comarca. Si es manté aquesta intenció, a quins muni-
cipis afectaria?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el col·lapse que el tancament 
dels serveis d’urgències nocturnes dels 
centres d’atenció primària del Vallès Orien-
tal podria provocar en el servei d’urgències 
dels hospitals
Tram. 311-00126/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2210 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

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

– Abans de les darreres Eleccions al Parlament de Ca-
talunya, s’havia anunciat la intenció de tancar més ser-
veis d’urgències nocturnes de CAPs del Vallès Orien-
tal, i la seva substitució per un sistema mòbil d’atenció 
compartit entre diversos municipis, com ja s’ha apli-
cat, de fet, en una altra àrea bàsica sanitària d’aquesta 
comarca. Ha valorat el Departament de Sanitat la con-
seqüència de possible col·lapse que podria suposar ai-
xò a les urgències dels hospitals de Granollers, Mollet 
i Sant Celoni?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nou model de sistema 
mòbil i compartit d’atenció d’urgències sa-
nitàries nocturnes en diversos municipis del 
Vallès Oriental
Tram. 311-00127/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2211 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la valoració que fa el Departament de Sa-
nitat del resultat de l’aplicació que s’està fent d’un nou 
model de sistema mòbil i compartit d’atenció d’urgèn-
cies sanitàries nocturnes als municipis de Montmeló, 
Montornès, Cardedeu, Cànoves i Samalús, Vallroma-
nes i Vilanova del Vallès?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’un projecte de 
llei de ciència de Catalunya
Tram. 311-00128/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, 26.02.2013.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la tramitació d’un projecte 
de llei de ciència de Catalunya
Tram. 311-00129/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, 26.02.2013.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pagament del deute a les 
administracions locals
Tram. 311-00130/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2217 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, 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 calendari que té previst el Departament 
d’Economia de pagament del deute que el Govern de 
la Generalitat manté amb les administracions locals 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de l’encàrrec a la 
consultoria PricewaterhouseCoopers amb 
relació a les reformes del sector públic 
sanitari
Tram. 311-00138/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2401 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins són els motius i directrius de l’encàrrec a la 
consultoria PricewaterhouseCoopers (PWC) per les 
reformes del sector públic sanitari?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta 
per PricewaterhouseCoopers amb relació 
a la privatització de l’Institut Català d’On-
cologia
Tram. 311-00139/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2402 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Con-
sultoria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè 

l’Institut Català d’Oncologia iniciï la privatització de 
la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a la pri-
vatització de Gestió de Serveis Sanitaris de 
Lleida (Segrià)
Tram. 311-00140/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2403 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè Gestió 
de serveis sanitaris Lleida iniciï la privatització de la 
gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a la pri-
vatització de la gestió de l’Institut Assistèn-
cia Sanitària de Girona
Tram. 311-00141/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2404 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè l’Institut 
Assistència Sanitària de Girona iniciï la privatització 
de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a la pri-
vatització de Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut-Tarragona
Tram. 311-00142/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2405 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè Gestió i 

Prestació de Serveis de Salut-Tarragona iniciï la priva-
tització de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a la pri-
vatització de la gestió del Consorci Sanitari 
de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 311-00143/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2406 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Con-
sorci Sanitari de Terrassa iniciï la privatització de la 
gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a privatit-
zació de la gestió de la Corporació Sanitària 
Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-00144/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2407 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè la Cor-
poració Sanitària Parc Taulí de Sabadell iniciï la pri-
vatització de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a la pri-
vatització de la gestió del Consorci Sanitari 
del Maresme
Tram. 311-00145/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2408 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Con-

sorci sanitari del Maresme iniciï la privatització de la 
gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a la pri-
vatització de la gestió del Consorci Sanitari 
de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 311-00146/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2409 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Con-
sorci Sanitari de Mollet del Vallés iniciï la privatitza-
ció de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a la pri-
vatització de la gestió del Consorci Hospita-
lari de Vic (Osona)
Tram. 311-00147/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2410 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 41

143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Con-
sorci Hospitalari de Vic iniciï la privatització de la 
gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació amb la 
privatització de la gestió del Consorci Sani-
tari de l’Anoia
Tram. 311-00148/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2411 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Con-
sorci Sanitari de l’Anoia iniciï la privatització de la 
gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a 
la gestió del Consorci Sanitari de l’Alt Pe-
nedès
Tram. 311-00149/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2412 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Con-
sorci sanitari de l’Alt Penedès iniciï la privatització de 
la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió del Consorci Sanitari 
Integral, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)
Tram. 311-00150/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2413 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Comparteix les recomanacions fetes per la Con-
sultoria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el 
Consorci Sanitari Integral iniciï la privatització de 
la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió del Consorci de Castell-
defels Agent de Salut
Tram. 311-00151/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2414 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Con-
sorci de Castelldefels Agent de Salut iniciï la privatit-
zació de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a priva-
tització de la gestió de l’Hospital Clínic i Pro-
vincial de Barcelona
Tram. 311-00152/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2415 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè l’Hospi-
tal Clínic i Provincial de Barcelona iniciï la privatitza-
ció de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta 
per PricewaterhouseCoopers amb relació 
a la priva tització de la gestió de Gesclí-
nic, SA
Tram. 311-00153/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2416 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè Gesclí-
nic SA iniciï la privatització de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió del CAP Salut Eixample, 
de Barcelona
Tram. 311-00154/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2417 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el CAP 
Salut Eixample iniciï la privatització de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió del Parc Sanitari Pere Vir-
gili, de Barcelona
Tram. 311-00155/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2418 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Con-
sultoria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el 
Parc Sanitari Pere Virgili iniciï la privatització de 
la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió del Parc de Salut Mar, 
de Barcelona
Tram. 311-00156/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2419 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Parc 
de Salut Mar iniciï la privatització de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a la 
privatització de la gestió de la Fundació de 
Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 311-00157/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2420 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè la Fun-
dació de Gestió Sanitària Hospital de Santa Creu i 
Sant Pau iniciï la privatització de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió de l’Hospital Transfronte-
rer de la Cerdanya
Tram. 311-00158/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2421 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè l’Hospi-
tal Transfronterer de la Cerdanya iniciï la privatització 
de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió del Banc de Sang i la 
Fundació per als serveis de transplantament 
de teixits i cèl·lules
Tram. 311-00159/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2422 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Banc 
de Sang i For Tissues and Cells i Transplant Services 
Foundation iniciï la privatització de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió de l’Institut de Diagnòstic 
per la Imatge
Tram. 311-00160/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2423 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè l’Insti-
tut de Diagnòstic per la imatge (IDI) iniciï la privatit-
zació de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió d’UDIAT, Centre Diagnòs-
tic, SA, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-00161/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2424 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè l’ UDIAT, 
Centre Diagnòstic SA, iniciï la privatització de la 
gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, SA
Tram. 311-00162/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2425 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Siste-
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ma Emergència Mèdiques SA iniciï la privatització de 
la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la recomanació feta per Pricewater-
houseCoopers amb relació a la priva tització de 
la gestió del Consorci Laboratori Intercomarcal
Tram. 311-00163/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2426 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè el Con-
sorci Laboratori Intercomarcal iniciï la privatització 
de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió de la Fundació Salut del 
Consorci Sanitari del Maresme
Tram. 311-00164/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2427 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 

143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè la Fun-
dació Salut del Consorci Sanitari de Maresme iniciï la 
privatització de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recomanació feta per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a la 
gestió de l’Energètica d’Instal·lacions Sani-
tàries, SA
Tram. 311-00165/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2428 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè Energè-
tica d’instal·lacions sanitàries SA iniciï la privatització 
de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la recomanació feta per Pri-
cewaterhouseCoopers amb relació a la priva-
tització de la gestió de Logaritme Serveis 
 Logístics AIE i Coordinació Logística Sanità-
ria AIE
Tram. 311-00166/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2429 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) perquè Loga-
ritme Serveis Logístics AIE i Coordinació Logística 
Sanitària AIE iniciï la privatització de la gestió?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’organisme que va fer l’en-
càrrec a la consultoria PricewaterhouseCoo-
pers relatiu a les reformes del model sanitari 
públic català
Tram. 311-00167/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2430 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin organisme de la Generalitat, quan i amb quin 
cost va fer l’encàrrec a la consultoria Pricewaterhou-
seCoopers (PWC) per les reformes del model sanitari 
públic a Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les recomanacions fetes per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a Bar-
naclínic
Tram. 311-00168/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2431 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Con-
sultoria PricewaterhouseCoopers (PWC) en relació a 
Barnaclínic?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les recomanacions fetes per 
PricewaterhouseCoopers amb relació a Lo-
garitme Serveis Logístics AIE i Coordinació 
Logística Sanitària AIE
Tram. 311-00169/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2432 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) en relació a Lo-
garitme Serveis Logístics AIE i Coordinació Logística 
Sanitària AIE?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les recomanacions fetes 
per PricewaterhouseCoopers amb relació a 
diverses fundacions de recerca i innovació 
biomèdica
Tram. 311-00170/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2433 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Comparteix les recomanacions fetes per la Consul-
toria PricewaterhouseCoopers (PWC) en relació a les 

Fundacions de recerca i innovació biomèdica de Vall 
Hebron, IDIBELL-Bellvitge, Josep Trueta, Tarragona, 
Lleida, CRG, CMRB, IMPC, Can Ruti, Mar, Clínic, 
Sant Pau, CRESIB, CREAL, IRB, Fundació Josep 
Carreras contra la leucèmia, Biopol, i IAT?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les alternatives a la privatitza-
ció per a les empreses públiques i els consorcis
Tram. 311-00171/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2464 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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 oralment en co-
missió sobre els informes de què disposa rela-
tius a fusions, gestió compartida i altres refor-
mes en les empreses públiques i els consorcis
Tram. 311-00172/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2465 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
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143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a 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 
altres reformes en 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 oralment en 
comissió sobre les propostes per a simplifi-
car i augmentar l’autonomia de gestió de les 
empreses públiques i dels consorcis
Tram. 311-00173/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2466 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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 oralment en 
comissió sobre les propostes per al governa-
ment de les empreses públiques i dels consorcis
Tram. 311-00174/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2467 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les propostes de governança del Departa-
ment de Salut per 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 oralment en 
comissió sobre els informes per a la reforma 
de l’Institut Català de la Salut demanats el 
2011 i el 2012
Tram. 311-00175/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2472 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins són els informes demanats pel Departament 
de Salut els anys 2011 i 2012 i quines les recomanaci-
ons per la reforma de l’Institut Català de la Salut?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la modificació legislativa i de 
pressupost relativa al Departament de Salut 
per al 2013
Tram. 311-00176/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2473 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions de reforma legislativa del 
Departament de Salut per l’any 2013 i en el tràmit de 
Llei de pressupostos?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el procés de fragmentació 
de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-00177/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2474 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– El Departament de Salut ha decidit fragmentar 
en diverses entitats amb personalitat jurídica prò-
pia a l’empresa pública ICS,: en quantes, amb quin

calendari, per quines motivacions i amb quina fór-
mula jurídica?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possible autonomia finan-
cera de les noves entitats de gestió descen-
tralitzada de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-00178/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2475 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– El Departament de Salut considera necessari que ca-
da nova entitat de gestió descentralitzada de l’Institut 
Català de la Salut tingui autonomia financera i NIF 
propi?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les aliances estratègiques, 
noves empreses o consorcis de què forma-
ran part les noves entitats amb personalitat 
jurídica pròpia de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-00179/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2476 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
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143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins seran, en cas de crear entitats amb personali-
tat jurídica pròpia en l’ICS, les aliances estratègiques, 
noves empreses o consorcis que efectuaran amb enti-
tats públiques i privades?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’autorització de la possible 
segregació de parts de l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 311-00180/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2477 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– El Departament de Salut permetrà la sortida de l’ICS 
de parts d’ell mateix si ho autoritza el Consell d’Admi-
nistració?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el model d’autonomia de 
gestió i els models contractuals per als pro-
fessionals de l’Institut Català de la Salut
Tram. 311-00181/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2478 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin model d’autonomia de gestió o autogestió tin-
dran els professionals en les reformes de l’ICS que 
proposa el Departament i quin seran els models con-
tractuals?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les propostes per al 2013 
per al governament de l’ens públic Hospital - 
Corporació Clínic
Tram. 311-00182/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2479 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins són els propòsits per l’any 2013 del De-
partament de Salut en relació a reformes de la gover-
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nan ça i la gestió de l’ens públic Hospital-Corporació 
Clínic?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la fórmula jurídica i els mem-
bres del nou ens de gestió de l’Hospital Clí-
nic, de Barcelona
Tram. 311-00183/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2480 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina fórmula jurídica podria tenir el nou ens de 
gestió de l’Hospital Clínic i quins serien els membres, 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades de 
la nova entitat?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació del Departament de 
Salut i del Servei Català de la Salut amb la 
fundació privada de gestió de l’Hospital Clí-
nic - Corporació Clínic, en el cas que es creï
Tram. 311-00184/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2481 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 

143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quina seria la relació entre el Govern, la propietat 
i la gestió, entre ells i amb el Departament de Salut i 
el CatSalut, si es crea Fundació Privada de Gestió de 
l’Hospital Clínic-Corporació Clínic?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la proposta de configuració 
del Departament de Salut sobre el grup Clínic
Tram. 311-00185/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2482 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– El Departament de Salut proposa pel Grup Clínic 
una configuració final integrada per l’Hospital, l’lDI-
BAPS, BarnaClínic i GesClínic?

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 oralment en 
comissió sobre les propostes de reforma per 
a les empreses públiques i els consorcis as-
sistencials
Tram. 311-00186/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2483 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les propostes de reformes del Depar-
tament de Salut per les empreses públiques i con-
sorcis?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes de privatitza-
ció, supressió, fusió, gestió compartida i al-
tres reformes en les empreses públiques i 
els consorcis assistencials
Tram. 311-00187/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2484 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les propostes del Departament de Salut 
de privatització, supressió, fusió, gestió compartida o

reformes de les empreses públiques o consorcis assis-
tencials?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes del Departa-
ment de Salut amb relació a la reforma dels 
serveis assistencials de suport al diagnòstic 
i al tractament del sistema sanitari català
Tram. 311-00188/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2485 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les propostes de reformes o privatització 
del Departament de Salut dels serveis assistencials de 
suport al diagnòstic i al tractament del sistema sanita-
ri català?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes de reforma del 
Departament de Salut sobre els centres de 
recerca biomèdica de Catalunya
Tram. 311-00189/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2486 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 54

143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les propostes de reformes del Departa-
ment de Salut pels Centres de Recerca biomèdica de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes del Departa-
ment de Salut per a les empreses de serveis 
centrals sanitaris i no sanitaris
Tram. 311-00190/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2487 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les propostes del Departament de Sa-
lut per les empreses de serveis centrals sanitaris i no 
sanitaris: Agència d’Informació, Avaluació i Quali-
tat, Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, Logaritme, 
Coordinació Logística Sanitària i FP Centre TIC i 
Salut?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes del Departa-
ment de Salut i el Servei Català de la Salut 
amb el sector sanitari per a la concentració 
de les centrals de compres
Tram. 311-00191/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2488 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les propostes del Departament de Salut 
i el CatSalut amb el sector sanitari per la concentració 
de les Centrals de Compres, considerant la pèrdua de 
titularitat pública o/i sense ànim de lucre de les que 
ara són entitats de dret públic?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes del Departa-
ment de Salut i el Servei Català de la Salut 
amb el sector sanitari per a la concentració 
de laboratoris
Tram. 311-00192/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2489 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 55

– Quines són les propostes del Departament de Salut 
i el CatSalut amb el sector sanitari per la concentració 
de laboratoris, considerant la pèrdua de titularitat pú-
blica o/i sense ànim de lucre de les que ara són entitats 
de dret públic?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes del Departa-
ment de Salut i el Servei Català de la Salut 
amb el sector sanitari per a la concentració 
d’empreses d’imatge mèdica
Tram. 311-00193/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2490 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les propostes del Departament de Salut 
i el CatSalut amb el sector sanitari per la concentració 
d’empreses d’Imatge Mèdica, considerant la pèrdua de 
titularitat pública o/i sense ànim de lucre de les que 
ara són entitats de dret públic?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes del Departa-
ment de Salut i el Servei Català de la Salut 
amb el sector sanitari per a la concentració 
del Sistema d’Emergències Mèdiques
Tram. 311-00194/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2491 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quines són les propostes del Departament de Sa-
lut i el CatSalut amb el sector sanitari per la con-
centració del Sistema d’Emergències Mèdiques, 
considerant la pèrdua de titularitat pública o/i sen-
se ànim de lucre de les que ara són entitats de dret 
públic?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació de la història clí-
nica compartida en la xarxa de salut mental i 
en la xarxa sociosanitària
Tram. 311-00195/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2506 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina és el grau d’implementació de la història clí-
nica compartida en la xarxa de salut mental i en la xar-
xa sociosanitària?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració del Departament 
de Salut sobre l’aplicació de la interconne-
xió de la història clínica compartida de la 
xarxa de salut mental i la recepta electrònica
Tram. 311-00196/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2507 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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 oralment en 
comissió sobre el pla de diagnòstic i atenció 
a les persones autistes
Tram. 311-00197/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 2508 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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 espectre autista?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del conveni 
signat amb les diputacions sobre el paga-
ment dels deutes del Govern amb els ajun-
taments
Tram. 311-00208/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2791 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’economia, finances 
i pressupost

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, 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 calendari que té previst el Departament 
d’Economia de pagament del conveni signat amb les 
Diputacions sobre els pagaments efectuats per aques-
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tes administracions provincials a compte dels deutes 
de la Generalitat amb els ajuntaments?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari del pagament del 
deute sobre el Pla únic d’obres i serveis del Go-
vern amb les administracions locals
Tram. 311-00209/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2792 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, 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 calendari que té previst el Departament 
d’Economica de pagament del deute sobre el PUOSC 
2008-2012 que el Govern de la Generalitat manté amb 
les administracions locals de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què Repsol va 
comunicar al Centre de Coordinació Opera-
tiva de Catalunya (Cecat) el vessament a les 
instal·lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00210/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2945 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una 
tuberia que transporta el material del tanc fins els 
cracker. Quan va comunicar l’empresa l’accident al 
Cecat, tal i com indica el protocol del Plaseqta?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat es va assa-
bentar del vessament de Repsol a les instal-
lacions del polígon petroquímic Nord i sobre la 
subsegüent actuació del Departament
Tram. 311-00211/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2946 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una 
tuberia que transporta el material del tanc fins els 
cracker. Quan es va assabentar el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat i quina va ser la seva actuació a 
partir d’aquell moment?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què l’Agència 
Catalana de l’Aigua es va assabentar del ves-
sament de Repsol a les instal·lacions del po-
lígon petroquímic Nord i sobre la subsegüent 
actuació de l’Agència
Tram. 311-00212/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2947 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una 
tuberia que transporta el material del tanc fins els 
cracker. Quan es va assabentar l’ACA i quina ha estat 
la seva actuació des d’aquell moment?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què es va co-
municar als alcaldes afectats el vessament 
de Repsol a les instal·lacions del polígon pe-
troquímic Nord i sobre les mesures indica-
des a prendre amb relació a la possible con-
taminació dels pous
Tram. 311-00213/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2948 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una 
tuberia que transporta el material del tanc fins els 
cracker. En quin moment es va comunicar el vessa-
ment als alcaldes de la zona afectats i quines mesures 
se’ls va indicar que havien de prendre per la possible 
contaminació dels pous?

Palau del Parlament, 18 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 el moment en què es va co-
municar a l’empresa Ematsa el vessament de 
Repsol a les instal·lacions del polígon petro-
químic Nord i sobre les accions dutes a terme 
per al garantiment de la salubritat de l’aigua
Tram. 311-00214/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2949 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– En quin moment es va comunicar el vessament a 
l’empresa Ematsa que gestiona el cicle integral de l’ai-
gua a Tarragona i abasteix 145.000 ciutadans i quines 
accions s’han realitzat per garantir la salubritat de l’ai-
gua?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis i les anàlisis de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a determi-
nar l’impacte en les mines del vessament de 
Repsol a les instal·lacions del polígon petro-
químic Nord
Tram. 311-00215/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2950 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una 
tuberia que transporta el material del tanc fins els 
cracker. Quins estudis i anàlisis ha realitzat o està re-
alitzant l’ACA per determinar l’impacte del vessament 
a les diferents mines de la zona i especialment la dels 
Tarragonins, la sèquia de Constantí i al riu Francolí?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis i les anàlisis del 
Departament de Territori i Sostenibilitat per 
a determinar l’impacte ambiental al subsòl 
del vessament de Repsol a les instal·lacions 
del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00216/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2951 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va pro-
duir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una tuberia 
que transporta el material del tanc fins els cracker. Quins 
estudis i anàlisis ha realitzat o està realitzant el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat per determinar l’impacte 
ambiental del vessament al subsòl i capes freàtiques?

Palau del Parlament, 18 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 els estudis i les anàlisis del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural per a determinar l’im-
pacte ambiental del vessament de Repsol a les 
instal·lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00217/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2952 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una tu-
beria que transporta el material del tanc fins els cracker. 
Quins estudis i anàlisis ha realitzat o està realitzant el 
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural per determinar l’impacte ambien-
tal del vessament sobre el medi natural i els conreus?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes amb 
relació als vessaments d’hidrocarburs de 
Repsol a Tarragona
Tram. 311-00218/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2953 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions 
del polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol 
es va produir un vessament de nafta de 6.000 tones 
d’una tuberia que transporta el material del tanc fins 
els cracker. Quines actuacions ha emprés o empren-
drà el Govern davant d’aquest nou accident produït 
per l’empresa Repsol, tenint en compte la reincidèn-
cia d’aquesta empresa que porta més de 16 episodis de 
vessaments d’hidrocarburs a Tarragona des del 2001?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de l’ocultació de la 
informació sobre el vessament de Repsol a les 
instal·lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00219/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2954 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una 
tuberia que transporta el material del tanc fins els 
cracker. Per quin motiu s’ha ocultat el vessament a la 
ciutadania i als mitjans de comunicació i no s’ha co-
municat fins 4 mesos després, impedint fins i tot l’em-
presa l’accés a la informació i a les instal·lacions?

Palau del Parlament, 18 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 les sancions imposades a 
Repsol pels vessaments a Tarragona
Tram. 311-00220/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2955 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del po-
lígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va produir 
un vessament de nafta de 6.000 tones d’una tuberia que 
transporta el material del tanc fins els cracker. Considera el 
Govern que les sancions imposades a l’empresa, per exem-
ple la darrera de 30.000 euros al juliol de 2011 imposada 
pel Consejo de Ministros pel vessament davant de la Pla-
taforma Casablanca cobreix els perjudicis i costos ambi-
entals que pateix el territori i la ciutadania de Tarragona?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la seva personació com a 
acusació en el cas del vessament de Repsol 
del 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00221/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2956 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una 
tuberia que transporta el material del tanc fins els 
cracker. Es personarà el Govern, en nom de la ciutada-
nia de Tarragona, com acusació en el cas que els infor-
mes detectin irregularitats i manca de responsabilitat 
ambiental?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el replantejament de l’auto-
rització a Repsol de l’obertura de nous pous 
a la plataforma petroliera Casablanca, a la 
costa del delta de l’Ebre, davant dels vessa-
ments reiterats de l’empresa
Tram. 311-00222/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2957 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions 
del polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol 
es va produir un vessament de nafta de 6.000 tones 
d’una tuberia que transporta el material del tanc fins 
els cracker. Davant de l’historial de vessaments i in-
cidents ocasionats per l’empresa Repsol davant les 
costes tarragonines i a l’entorn del polígon nord, es 
replantejarà el Govern la seva posició respecte a l’au-
torització de l’apertura de nous pous al voltant de la 
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plataforma Casablanca, davant de les costes del Delta 
de l’Ebre?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el seu posicionament en la 
Comissió de Seguiment i Tècnica del Pla de 
Protecció Integral del Litoral a Tarragona da-
vant del vessament de Repsol del 31 d’octu-
bre de 2012 a les instal·lacions del polígon 
petroquímic Nord
Tram. 311-00223/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2958 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– El passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una 
tuberia que transporta el material del tanc fins els 
cracker. El 17 de gener de 2011 es van constituir les 
Comissions de Seguiment i Tècnica del Pla de Protec-
ció Integral del litoral a Tarragona per fer el seguiment 
i vetllar pel compliment dels compromisos de l’empre-
sa Repsol sobretot pel que fa a la prevenció, inspec-
ció i renovació de les instal·lacions, després d’aquest 
nou accident quin serà el posicionament del Govern en 
aquesta comissió?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de la sentèn-
cia del Tribunal Suprem contra dos expresi-
dents de Ferrocarrils de la Generalitat con-
demnats a indemnitzar aquesta empresa per 
apropiació indeguda de recursos públics
Tram. 311-00232/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3180 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 21.02.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Els senyors Antoni Herce Herce i Enric Roig Solà, 
expresidents de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya, van ésser condemnats pel Tribunal Suprem 
a indemnitzar a l’empresa pública Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya en 2.718.035,08 euros per 
malbaratament de recursos públics per apropiació in-
deguda

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

– Com pensa executar el Govern de la Generalitat 
de Catalunya el compliment de l’esmentada sen-
tència?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el vessament a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01123/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2886 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins productes es van vessar a les instal·lacions de 
Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona en la fuita 
descoberta els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tones de productes petroliers ves-
sades a les instal·lacions de Repsol a la Po-
bla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01124/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2887 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes tones de producte petrolier es van vessar en 
la fuita descoberta els darrers dies d’octubre de 2012 

a les instal·lacions de Repsol de la Pobla de Mafumet-
Tarragona?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el moment en què es va assabentar 
del vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01125/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En quin moment es va assabentar el Govern del ves-
sament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona descobert 
els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com es va assabentar del 
vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01126/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Per quines fonts es va assabentar el Govern del ves-
sament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona descobert 
els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloc que ocupa el vessament de 
l’octubre del 2012 a les instal·lacions de Rep-
sol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) en la 
història d’aquests vessaments
Tram. 314-01127/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2890 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En la història de vessaments de Repsol a la Pobla 
de Mafumet-Tarragona coneguts pel Govern, quin lloc 

ocupa el descobert els darrers dies d’octubre de 2012 
per la quantitat de substància vessada?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes del vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a 
la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01128/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En el moment actual de les investigacions, quines 
van ser les causes que van provocar el vessament de 
productes petroliers a les instal·lacions de Repsol de la 
Pobla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers di-
es d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què Repsol va comunicar 
el vessament d’hidrocarburs a les instal-
lacions de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01129/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2892 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
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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: 

– Quan va comunicar l’empresa el vessament de pro-
ductes petroliers a les instal·lacions de Repsol de la Po-
bla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers dies 
d’octubre de 2012 i quines causes va comunicar que 
havien produït el vessament?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte en el medi del vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01130/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines afectacions al medi va produir el vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol de 
la Pobla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers 
dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte en els aqüífers del vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tar ra-
gonès)
Tram. 314-01131/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2894 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines afectacions als aqüífers va produir el ves-
sament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona descobert 
els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte en el Francolí del vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01132/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines afectacions al riu Francolí va produir el ves-
sament de productes petroliers a les instal·lacions de 
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Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona descobert 
els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Serveis Territorials 
d’Interior a Tarragona amb relació al vessa-
ment de productes petroliers a les instal·la-
cions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra -
gonès)
Tram. 314-01133/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el paper dels Serveis Territorials del 
Departament d’Interior a Tarragona en el vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol de 
la Pobla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers 
dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Serveis Territorials de 
Territori i Sostenibilitat a Tarragona amb re-
lació al vessament de productes petroliers a 
les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01134/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2897 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el paper dels Serveis Territorials del 
Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona 
en el vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona 
descobert els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació de la Delegació del Govern 
a Tarragona amb relació al vessament de 
productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01135/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2898 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 67

– Quin ha estat el paper de la Delegació del Govern a 
Tarragona en el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tar-
ragona descobert els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Serveis Territorials de 
Governació a Tarragona amb relació al vessa-
ment de productes petroliers a les instal·la-
cions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01136/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2899 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el paper dels Serveis Territorials del 
Departament de Governació a Tarragona en el ves-
sament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona descobert 
els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua amb relació al vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a 
la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01137/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2900 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin ha estat el paper de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua en el vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona 
descobert els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Serveis Territorials de 
Salut a Tarragona amb relació al vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01138/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2901 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin ha estat el paper dels Serveis Territorials del 
Departament de Salut a Tarragona en el vessament de 
productes petroliers a les instal·lacions de Repsol de la 
Pobla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers di-
es d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Serveis Territorials 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural a Tarragona amb relació 
al vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01139/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2902 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el paper dels Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural a Tarragona en el vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol de 
la Pobla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers 
dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Ocupació a Tarragona amb re-
lació al vessament de productes petroliers 
a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de 
Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01140/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2903 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin ha estat el paper dels Serveis Territorials del 
Departament d’Empresa i Ocupació a Tarragona en el 
vessament de productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona desco-
bert els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activació del Pla d’emergència ex-
terior del sector químic de Tarragona en el 
vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01141/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i San-
tacreu, 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.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan es va activar el Pla d’Emergència Exterior del 
Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA) –si és que 
es va activar– en el vessament de productes petroli-
ers a les instal·lacions de Repsol de la Pobla de Ma-
fumet-Tarragona descobert els darrers dies d’octubre 
de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la desactivació del Pla d’emergència 
exterior del sector químic de Tarragona en 
el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01142/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quan es va desactivar el Pla d’Emergència Exteri-
or del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA) –
si és que es va activar– en el vessament de productes 
petroliers a les instal·lacions de Repsol de la Pobla de 
Mafumet-Tarragona descobert els darrers dies d’octu-
bre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients incoats pel vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarrago-
nès)
Tram. 314-01143/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins expedients s’han iniciat pel vessament de pro-
ductes petroliers a les instal·lacions de Repsol de la Po-
bla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers dies 
d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de la tramitació dels expedients 
incoats pel vessament de productes petroli-
ers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla 
de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01144/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és l’estat dels expedients que s’han iniciat –si 
és que s’han obert– pel vessament de productes petro-
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liers a les instal·lacions de Repsol de la Pobla de Ma-
fumet-Tarragona descobert els darrers dies d’octubre 
de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de reparació que s’han fet 
pel vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01145/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines obres de reparació s’han dut a terme pel ves-
sament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona descobert 
els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les obres de reparació que 
s’han fet pel vessament de productes petro-
liers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla 
de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01146/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2909 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quant han costat les obres per reparar els efectes del 
vessament de productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona desco-
bert els darrers dies d’octubre de 2012 i quina part 
d’aquestes despeses han anat a càrrec de l’erari públic?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi del subsòl per a conèixer els 
efectes del vessament de productes petro-
liers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla 
de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01147/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2910 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines analítiques del subsòl s’han dut a terme per 
conèixer els efectes del vessament de productes petro-
liers a les instal·lacions de Repsol de la Pobla de Ma-
fumet-Tarragona descobert els darrers dies d’octubre 
de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el resultat de les anàlisis del subsòl per a 
conèixer els efectes del vessament de pro-
ductes petroliers a les instal·lacions de Rep-
sol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01148/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2911 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin va ser el resultat de les analítiques del sub-
sòl pel vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona 
descobert el passat 31 d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi de l’aigua del Francolí que s’ha 
fet per a conèixer els efectes del vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01149/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2912 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines analítiques de l’aigua del Francolí s’han dut 
a terme per conèixer els efectes del vessament de pro-
ductes petroliers a les instal·lacions de Repsol de la Po-
bla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers dies 
d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de l’anàlisi de l’aigua del 
Francolí que s’ha fet per a conèixer els efec-
tes del vessament de productes petroliers a 
les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01150/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin va ser el resultat de les analítiques de l’aigua 
del Francolí pel vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarra-
gona descobert els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gravetat del vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a 
la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01151/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin grau de gravetat pensa el Govern que va tenir 
el vessament de productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona desco-
bert els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions previstes pel vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01152/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines sancions contempla el Govern atenent la gra-
vetat del vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona 
descobert els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació a les institucions del 
vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01153/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Per què no es va informar les institucions des del 
primer moment en què es va produir el vessament de pro-
ductes petroliers a les instal·lacions de Repsol de la Po-
bla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers dies 
d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació a la població del ves-
sament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01154/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Per què no es va informar la població des del primer 
moment en què es va produir el vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol de la Po-
bla de Mafumet-Tarragona descobert els darrers dies 
d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finiment dels expedients incoats 
pel vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01155/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quan pensa el Govern tenir acabats els expedients 
pel vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol de la Pobla de Mafumet-Tarragona 
descobert els darrers dies d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació del Pla interdeparta-
mental de salut pública
Tram. 314-01156/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

a. Per quines raons no s’ha presentat, en el termi-
ni compromès de 2012, el Pla Interdepartamental de 
Salut Pública (PISP) tal com estableix el Pla de Salut 
2011-2015?

b. Quan es preveu presentar el Pla Interdepartamental 
de Salut Pública?

c. Quins són els treballs realitzats per la realització de 
l’esmentat pla interdepartamental?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació d’alguna empresa con-
sultora i el finançament dels treballs d’as-
sessorament del Pla de salut 2011-2015
Tram. 314-01157/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

a. Alguna consultora va participar en els treballs de 
preparació del Pla de Salut 2011-2015? Quina?

b. Alguna empresa va finançar els treballs d’assessora-
ment per elaborar el Pla de Salut 2011-2015?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució dels compromisos del Pac-
te de salut del Vallès Occidental per als mu-
nicipis de l’àrea de Terrassa
Tram. 314-01158/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, 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: 

– Quins dels compromisos del Pacte de Salut del Va-
llès Occidental pels dotze municipis de l’Àrea de Ter-
rassa s’han realitzat?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el deute amb els centres sanitaris con-
certats
Tram. 314-01160/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, 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 del Govern de la Generalitat amb 
els centres sanitaris concertats per la provisió de ser-
veis sanitaris i sociosanitaris?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb cadascun dels centres sa-
nitaris i sociosanitaris en data del 18 de febrer 
de 2013
Tram. 314-01161/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
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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 pendent de la Generalitat amb ca-
dascun dels centres sanitaris i sociosanitaris a divuit 
de febrer de 2013?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat pendent de pagar a la Mú-
tua de Terrassa
Tram. 314-01162/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, 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: 

– Quina quantitat té pendent de pagar el Govern de la 
Generalitat per la provisió de serveis sanitaris a la Mú-
tua de Terrassa?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per al pagament 
del deute pendent amb la Mútua de Terrassa 
i la resta de centres sanitaris concertats
Tram. 314-01163/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, 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 calendari previst per abonar el deute pen-
dent amb la Mútua de Terrassa i a la resta de centres 
concertats?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri del Servei Català de la Salut 
per a fixar la quantitat que es paga a la Mú-
tua de Terrassa en concepte de direcció per 
objectius
Tram. 314-01164/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, 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: 
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– Quin és el criteri del CatSalut per fixar la quantitat 
que s’abona a la Mútua de Terrassa en concepte de Di-
recció per Objectius, tenint en compte que una part de 
l’atenció sanitària que realitza la Mútua és de caràcter 
privat?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negació a mostrar als representants 
dels treballadors de centres concertats els 
concerts signats entre aquests centres i el 
Servei Català de la Salut
Tram. 314-01165/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2928 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, 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 coneixement el Departament de Salut que hi ha 
centres concertats, com la Mútua de Terrassa, que es 
neguen a mostrar als representants dels treballadors 
els concertes signats entre els esmentats centres i el 
CatSalut?

– Quina valoració en fa?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat anual que rep la Mútua de 
Terrassa pel Pla integral d’urgències de Ca-
talunya
Tram. 314-01166/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Marta Ribas Fri-
as, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quina quantitat rep la Mútua de Terrassa cada any 
en concepte del Pla Integral d’Urgències de Catalunya 
i a què es destina?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur de l’Hospital Dos de Maig, de 
Barcelona
Tram. 314-01167/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2930 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Marta Ribas Fri-
as, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 77

– El Govern de la Generalitat està realitzant alguna 
actuació en relació al futur de l’Hospital Dos de Maig?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’interès d’algun grup empresarial a 
adquirir l’Hospital Dos de Maig
Tram. 314-01168/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, 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 coneixement el Govern de què algun grup empre-
sarial vulgui adquirir l’Hospital Dos de Maig?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ambulàncies en servei per al re-
forç que estableix el Pla integral d’urgències 
de Ca talunya per als mesos d’hivern en data de 
l’1 de gener de 2012 i del 2 de febrer de 2012
Tram. 314-01170/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

– Quina és la relació de les ambulàncies en servei, uni-
tat per unitat, corresponents al reforç que estableix el 
Pla Integral d’Urgències de Catalunya els mesos d’hi-
vern, a data 1 de gener de 2012 i quina era la relació 
de les ambulàncies de reforç, corresponents al PIUC, 
amb data 2 de febrer de 2012?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la supressió d’ambulàn-
cies corresponents al reforç del Pla integral 
d’urgències de Catalunya en data de l’1 i del 
15 de febrer de 2013
Tram. 314-01171/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2934 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

Per quina raó s’han suprimit les següents ambulàncies 
corresponents al reforç del PIUC en data 1 de febrer i 
en data 15 de febrer: 

En data 1 de febrer

Lot 10 Vallès Oriental ambulàncies Falck VL: 

Unitat 042 a Mollet del Vallès amb horari de les 10h 
a les 22h.

Unitat 053 a Granollers amb horari de les 8 h a les 8h 
(24h).

Lot 15 Metropolità Nord ambulàncies la Pau: 
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Unitat N49 a Badalona amb horari des de les 6h a les 
6h (24h).

Unitat N50 a Badalona amb horari des de les 6h a les 
18h (12h).

En data 15 de febrer

Lot 14 Metropolità sud ambulàncies Condal: 

Unitat Z40 Prat de Llobregat amb horari des de les 7h 
a les 19h.

Unitat Z42 Sant Joan Despí amb horari des de les 8h 
a les 20h.

Lot 7 Comarques del Penedès i Garraf: 

Unitat de 24 a Vilafranca del Penedès.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de disminuir serveis d’am-
bulàncies i personal en el transport sanitari 
urgent
Tram. 314-01172/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2935 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

– Està prevista alguna disminució dels serveis d’am-
bulàncies i del personal que presten el servei del trans-
port sanitari urgent els propers mesos?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a convocar 
el concurs públic per a la contractació dels 
serveis de transport sanitari urgent i la dota-
ció econòmica prevista
Tram. 314-01173/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2936 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 és el calendari previst per a la convocatòria 
del concurs públic per a la contractació dels serveis de 
transport sanitari urgent a l’àmbit territorial de Cata-
lunya?

– Quina és la dotació econòmica prevista per l’esmen-
tat concurs públic?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el diners destinats a pagar l’assesso-
rament i la realització d’informes a la consul-
tora Deloitte del 2011 ençà
Tram. 314-01174/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2938 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 79

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

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

Quants diners ha destinat el Govern, l’administració 
de la Generalitat i el conjunt del seu sector públic al 
pagament d’assessorament i realització d’informes a 
la consultora Deloitte, els anys 2011, 2012 i gener de 
2013.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tasques d’assessorament i els in-
formes fets per la consultora Deloitte del 
2011 ençà
Tram. 314-01175/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2939 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

– Quines tasques d’assessorament i quins informes ha 
realitzat l’empresa Deloitte per encàrrec del Govern, 
l’administració de la Generalitat i el conjunt del seu 
sector públic, els anys 2011, 2012 i gener de 2013?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els informes lliurats per la consultora 
Deloitte a la Generalitat
Tram. 314-01176/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2940 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la relació dels informes lliurats per l’empre-
sa Deloitte al Govern, a l’administració de la Genera-
litat i al conjunt del seu sector públic amb el títol de l’in-
forme, l’òrgan que ha realitzat l’encàrrec, la data de 
l’encàrrec, la data de lliurament i el cost de l’informe?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els informes rebuts sense haver estat 
encarregats i sobre les consultores que els 
han fet
Tram. 314-01177/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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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a. Quants informes de consultores ha rebut el Govern, 
l’administració de la Generalitat i el conjunt del seu 
sector públic sense que estiguessin encarregats per cap 
òrgan?

b. Quines han estat les consultores que han enviat els 
esmentats informes no encarregats?

c. Quina és la relació dels esmentats informes: títol, 
consultora que els ha realitzat, data de lliurament?

d. En aquests casos, quina resposta dóna el Govern de 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe «Aproximació a un nou plan-
tejament estratègic per a les empreses pú-
bliques i els consorcis de salut de la Genera-
litat» fet per PricewaterhouseCoopers
Tram. 314-01178/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2942 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

a. En quina data va rebre el Govern l’informe elabo-
rat per la consultora PricewaterhouseCoopers que por-
ta per títol: «Aproximación a un nuevo planteamiento 
estratégico para las empresas públicas y consorcios de 
salud de la Generalitat de Catalunya»?

b. Quants esborranys de l’informe va enviar Pricewa-
terhouseCoopers?

c. Es va realitzar alguna reunió de presentació de l’in-
forme a algun òrgan del Govern o de l’administració 
de la Generalitat?

d. L’esmentat informe anava acompanyat d’una carta?

e. Quina persona de PricewaterhouseCoopers signava 
la carta?

f. A quin alt càrrec o organisme es va enviar l’esmen-
tat informe?

g. Quina resposta va donar el Govern de la Generalitat 
i per quin mitjà?

h. Quin alt càrrec va donar la resposta i a quina persona 
de la consultora PricewaterhouseCoopers la va donar?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el vessament de Repsol del 31 d’oc-
tubre de 2012 a les instal·lacions del polígon 
petroquímic Nord
Tram. 314-01179/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 passat 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic nord de l’empresa Repsol es va 
produir un vessament de nafta de 6.000 tones d’una 
tuberia que transporta el material del tanc fins els 
cracker 

1. Quan va comunicar l’empresa l’accident al CECAT, 
tal i com indica el protocol del Plaseqta?

2. Quan es va assabentar el Departament de Territori 
i Sostenibilitat i quina va ser la seva actuació a partir 
d’aquell moment?

3. Quan es va assabentar l’ACA i quina ha estat la seva 
actuació des d’aquell moment?

4. En quin moment es va comunicar el vessament als 
alcaldes de la zona afectats i quines mesures se’ls va 
indicar que havien de prendre per la possible contami-
nació dels pous?

5. En quin moment es va comunicar el vessament a 
l’empresa EMATSA que gestiona el cicle integral de 
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l’aigua a Tarragona i abasteix 145.000 ciutadans i qui-
nes accions s’han realitzat per garantir la salubritat de 
l’aigua?

6. Quins estudis i anàlisis ha realitzat o està realitzant 
l’ACA per determinar l’impacte del vessament a les di-
ferents mines de la zona i especialment la dels Tarra-
gonins, la sèquia de Constantí i al riu Francolí?

7. Quins estudis i anàlisis ha realitzat o està realitzant 
el Departament de Territori i Sostenibilitat per deter-
minar l’impacte ambiental del vessament al subsòl i 
capes freàtiques?

8. Quins estudis i anàlisis ha realitzat o està realitzant 
el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural per determinar l’impacte am-
biental del vessament sobre el medi natural i els con-
reus?

9. Quines actuacions ha emprés o emprendrà el Go-
vern davant d’aquest nou accident produït per l’empre-
sa Repsol, tenint en compte la reincidència d’aquesta 
empresa que porta més de 16 episodis de vessaments 
d’hidrocarburs a Tarragona des del 2001?

10. Per quin motiu s’ha ocultat el vessament a la ciuta-
dania i als mitjans de comunicació i no s’ha comunicat 
fins 4 mesos després, impedint fins i tot l’empresa l’ac-
cés a la informació i a les instal·lacions?

11. Considera el Govern que les sancions imposades 
a l’empresa, per exemple la darrera de 30.000 euros al 
juliol de 2011 imposada pel Consejo de Ministros pel 
vessament davant de la Plataforma Casablanca co-
breix els perjudicis i costos ambientals que pateix el 
territori i la ciutadania de Tarragona?

12. Es personarà el Govern, en nom de la ciutadania 
de Tarragona, com acusació en el cas que els infor-
mes de tectin irregularitats i manca de responsabilitat 
ambiental?

13. Davant de l’historial de vessaments i incidents oca-
sionats per l’empresa Repsol davant les costes tarra-
gonines i a l’entorn del polígon nord, es replantejarà 
el Govern la seva posició respecte a l’autorització de 
l’apertura de nous pous al voltant de la plataforma Ca-
sablanca, davant de les costes del Delta de l’Ebre?

14. El 17 de gener de 2011 es van constituir les Co-
missions de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció 
Integral del litoral a Tarragona per fer el seguiment i 
vetllar pel compliment dels compromisos de l’empre-
sa Repsol sobretot pel que fa a la prevenció, inspec-
ció i renovació de les instal·lacions, després d’aquest 
nou accident quin serà el posicionament del Govern en 
aquesta comissió?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures compensatòries per als 
treballadors públics afectats per retallades 
salarials
Tram. 314-01180/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

El Conseller de Economía y Conocimiento, Sr. An-
dreu Mas-Colell, ha anunciado en las últimas fechas 
la adopción de medidas de reducción de gasto público 
para 2013, entre las cuales se incluye un ahorro en gas-
tos de personal de 743 millones de euros, la no renova-
ción de trabajadores públicos que se jubilan o causan 
baja, y la no contratación de interinos en breves perio-
dos de hasta 10.000 contratos. Ante esta situación,

– ¿Piensa el Gobierno poner en marcha medidas para 
compensar a los trabajadores públicos afectados por 
dichas medidas (de entre los 160.000 empleados públi-
cos de la Generalitat y los 67.000 empleados del sector 
público), que se enfrentan a una grave pérdida de po-
der adquisitivo derivada de la eliminación de una paga 
extra y de la acumulación de sucesivas reducciones de 
sueldos y salarios? En caso afirmativo, ¿cuáles son es-
tas medidas?

– ¿Prevé el Departamento de Economía y Conocimien-
to adoptar más medidas que puedan afectar a las con-
diciones salariales o laborales de este colectivo duran-
te el presente ejercicio presupuestario?

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els procediments d’adjudicació d’es-
tacions d’inspecció tècnica de vehicles
Tram. 314-01181/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 solvencia y de adjudicación ha se-
guido el Departamento de Empresa y Empleo de la 
Generalitat de Cataluña para valorar los procesos de 
concesión administrativa de todas las estaciones de Ins-
pección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña des-
de el año 2000?

– ¿Qué medidas ha tomado dicho Departamento para 
garantizar el cumplimiento de los principios de trans-
parencia, libertad de acceso, igualdad de trato, libre 
concurrencia, publicidad y no discriminación en los 
distintos procesos de adjudicación?

– ¿Qué criterios ha tenido en cuenta dicho Departa-
mento para prorrogar las concesiones administrativas 
de todas las estaciones de Inspección Técnica de Vehí-
culos (ITV) en Cataluña desde el año 2000?

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’expedient de regulació d’ocupació 
de l’empresa Derbi, de Martorelles (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-01182/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

La empresa Derbi registró el pasado 15 de febrero en 
el Departamento de Empresa y Empleo un expediente 
de regulación de empleo (ERE) para despedir a los 98 
trabajadores de la planta de motocicletas de Martores-
lles (Barcelona).

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la Ge-
neralitat de Cataluña para garantizar la protección so-
cial y la futura reinserción laboral de los casi cien tra-
bajadores afectados por el ERE de extinción?

– En virtud del artículo 139 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, ¿qué actuaciones de planificación, orde-
nación y control ha llevado a cabo el Gobierno de la 
Generalitat para evitar esta decisión empresarial?

– ¿Qué actuaciones de mediación empresarial ha lle-
vado a cabo el Gobierno de la Generalitat? ¿Qué razo-
nes explican que la Generalitat no haya sido capaz de 
lograr un acuerdo para el mantenimiento de la planta 
de Martorelles de la empresa DERBI?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la Ge-
neralitat para velar por el cumplimiento de los acuer-
dos alcanzados entre la empresa Derbi y los trabaja-
dores?

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/catalunya/1360863463_303327.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/catalunya/1360863463_303327.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/catalunya/1360863463_303327.html
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar la deslocalit-
zació d’empreses
Tram. 314-01183/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

El cierre de Derbi es otro caso del creciente de cierre 
de empresas industriales en Cataluña en los últimos 
años, como demuestran los casos de Tradema, Noge, 
Gallostra, Arbora-Ausonia, o GE Power Controls. En 
los últimos cinco años la industria catalana ha destrui-
do 210.700 empleos (el 28% de los que había en el sec-
tor), el número de empresas que han cerrado ha sido de 
8.246 y la producción industrial ha caído en un 16,3%.

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la Ge-
neralitat para evitar la progresiva deslocalización em-
presarial en Cataluña?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la Ge-
neralitat para evitar la progresiva deslocalización em-
presarial en Cataluña, concretamente en el sector de la 
motocicleta y el automóvil?

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’un assessor del De-
partament d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-01184/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

El Departamento de Empresa y Empleo de la Gene-
ralitat ha anunciado que incorporará como asesor de 
dicho Departamento al Sr. Santi Vigil.

– ¿Cuál es la retribución anual prevista para el Sr. Vi-
gil, en concepto de base salarial, base no salarial, die-
tas y otros conceptos cualesquiera?

– ¿A cuánto ascienden los costes sociales de la contra-
tación del Sr. Vigil, en concepto de cotizaciones a la 
Seguridad Social y cualquier otro régimen de protec-
ción social?

– ¿Qué razones justifican la contratación del Sr. Vigil 
como asesor en el Departamento de Empresa y Em-
pleo? ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para valo-
rar la idoneidad de la contratación del Sr. Vigil como 
asesor de dicho Departamento?

– ¿Cuántos asesores trabajan para el Departamento de 
Empresa y Empleo? ¿Cuál es la retribución anual, sa-
larial y no salarial, de cada uno de ellos?

– ¿La entrada del Sr. Vigil como asesor en el De-
partamento de Empresa y Empleo supone el despi-
do o traslado de algún trabajador de dicho Depar-
tamento?

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la designació del secretari d’Ocupació
Tram. 314-01185/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/15/catalunya/1360935562_020259.html
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El Departamento de Empresa y Empleo de la Genera-
litat ha designado como Secretario de Ocupación del 
Gobierno de la Generalitat al Sr. Ramon Bonastre

– ¿Cuál es la retribución anual prevista para el Sr. Bo-
nastre, en concepto de base salarial, base no salarial, 
dietas y otros conceptos cualesquiera?

– ¿Qué criterios ha tenido en cuenta dicho Departa-
mento para la designación del Sr. Bonastre?

– ¿Qué funciones y responsabilidades concretas osten-
tará el Sr. Bonastre, como Secretario de Ocupación de 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir els tràmits 
administratius de les empreses
Tram. 314-01186/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, diputada del portavoz del 
Grupo Parlamentario de Ciutadans, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 141 y 144 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Qué medidas piensa poner en marcha el Govern pa-
ra garantizar la reducción de trámites administrativos 
y la creación de una ventanilla única empresarial?

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els concursos del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informa-
ció atorgats a Telefónica Soluciones de In-
formática y Telecomunicaciones
Tram. 314-01187/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 medidas ha tomado el Govern de la Generali-
tat de Cataluña para garantizar el cumplimiento de los 
principios de transparencia, libertad de acceso, igual-
dad de trato, libre concurrencia, publicidad y no dis-
criminación en el procedimiento de adjudicación de 
los concursos públicos otorgados por parte del Centro 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción de la Generalitat de Cataluña a la empresa Te-
lefónica Soluciones de Informática y Telecomunica-
ciones, para el aprovisionamiento de conectividad y 
telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña?

Palau del Parlament, 18 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de la inversió prevista en 
el Pacte de salut del Vallès Occidental per a 
l’àrea de Terrassa
Tram. 314-01188/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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

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

– Quina ha estat l’execució pressupostària del compro-
mís previst en el Pacte de Salut del Vallès Occidental 
del 2006 de realitzar una inversió de 129 MEUR als 
dotze municipis de l’Àrea de Terrassa, desglossada la 
inversió any per any?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del sistema d’incentiva-
ció professional als centres sanitaris
Tram. 314-01189/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 ha estat el criteri del pagament als centres sani-
taris del sistema d’incentivació professionals?

– El pagament per aquest concepte es va realitzar a 
tots els centres sanitaris per igual?

– En quines dates es va realitzar el pagament a cada 
un dels centres?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb els consells comarcals 
en concepte de beques de menjador i trans-
port escolar en data de l’1 de febrer de 2013
Tram. 314-01190/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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.

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

– Quin és el deute de la Generalitat amb els Consells 
Comarcals de Catalunya per beques menjador i trans-
port escolar a 1 de febrer de 2013? Es demana el detall 
per cadascun dels Consells Comarcals i separat pels 
diferents conceptes i cursos escolars.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de delictes i faltes come-
sos a la regió policial Pirineu Occidental el 
2012
Tram. 314-01191/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Àngel Ros i Domingo, diputat 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– A què atribueix l’augment d’un 4,28% a la Regió 
Policial Pirineu Occidental dels delictes i faltes l’any 
2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar l’in-
crement de delictes i faltes a la regió policial 
Pirineu Occidental el 2013
Tram. 314-01192/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Àngel Ros i Domingo, 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: 

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Policial Pi-
rineu Occidental el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’increment de delictes 
i faltes a la regió policial Pirineu Occidental 
el 2012
Tram. 314-01193/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Àngel Ros i Domingo, diputat 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.

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

– A què atribueix l’augment d’un 4,77% a la Regió Po-
licial Ponent dels delictes i faltes l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar l’in-
crement dels delictes i faltes a la regió poli-
cial Ponent el 2013
Tram. 314-01194/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3021 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Àngel Ros i Domingo, diputat 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.

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Policial 
Ponent el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Àngel Ros i Domingo
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de robatoris amb violència o 
intimidació a la regió policial Central el 2012
Tram. 314-01195/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3022 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 11,1% a la Regió Po-
licial Central dels robatoris amb violència i/o intimi-
dació l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar l’in-
crement dels delictes i faltes a la regió poli-
cial Central el 2013
Tram. 314-01196/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3023 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Central el 
2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’increment de delictes 
i faltes a la regió policial del Camp de Tarra-
gona el 2012
Tram. 314-01197/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3024 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 0,92% a la Regió Poli-
cial Camp de Tarragona dels delictes i faltes l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar l’in-
crement dels delictes i faltes a la regió poli-
cial del Camp de Tarragona el 2013
Tram. 314-01198/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3025 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Policial 
Camp de Tarragona el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el nombre de de-
lictes i faltes és més elevat a la regió policial 
de Barcelona
Tram. 314-01199/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3026 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– A què atribueix que a la Regió Policial de Barcelona 
els delictes i faltes penals siguin de 113 per cada 1.000 
habitants, dades 3 cops superiors en comparació a altres 
regions policials? Per què hi ha aquestes diferències?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir el 
nombre de delictes i faltes a la regió policial 
de Barcelona
Tram. 314-01200/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures pensa emprendre per corregir la ta-
xa per 1.000 habitants dels delictes i faltes penals a la 
Regió Policial de Barcelona?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el nombre de de-
lictes i faltes és més elevat a la regió policial 
del Camp de Tarragona
Tram. 314-01201/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– A què atribueix que a la Regió Policial del Camp de 
Tarragona els delictes i faltes siguin de 80 per cada 
1.000, dada que duplica la d’altres regions policials? 
Per què hi ha aquestes diferències?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir el 
nombre de delictes i faltes a la regió policial 
del Camp de Tarragona
Tram. 314-01202/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’in-
dicador dels delictes i faltes penals a la Regió Policial 
del Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de delictes i faltes come-
sos a la regió policial Central el 2012
Tram. 314-01203/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 7,86% a la Regió Po-
licial Central dels delictes i faltes l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir el 
nombre de delictes i faltes a la regió policial 
Central el 2013
Tram. 314-01204/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Policial 
Central el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de delictes contra el patri-
moni el 2012
Tram. 314-01205/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 3,38% dels delictes 
contra el Patrimoni l’any 2012, respecte l’any anterior?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir el 
nombre de delictes contra el patrimoni
Tram. 314-01206/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes contra el patrimoni que ha registrat 
l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de robatoris amb violència 
o intimidació el 2012
Tram. 314-01207/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 13,83% dels roba-
toris amb violència i/o intimidació a Catalunya l’any 
2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir el 
nombre de robatoris amb violència o intimi-
dació
Tram. 314-01208/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels robatoris amb violència i/o intimidació a 
Catalunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de robatoris amb violència 
a domicilis el 2012
Tram. 314-01209/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3036 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 6,58% dels robatoris 
amb violència als domicilis a Catalunya l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures previstes per a reduir el nom-
bre de robatoris amb violència a domicilis
Tram. 314-01210/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels robatoris amb violència als domicilis a Ca-
talunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de robatoris a establiments 
comercials el 2012
Tram. 314-01211/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 2,86% dels robato-
ris en establiments comercials a Catalunya l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures previstes per a reduir el nom-
bre de robatoris a establiments comercials
Tram. 314-01212/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3039 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels robatoris en establiments comercials a Cata-
lunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de robatoris amb estreba-
da el 2012
Tram. 314-01213/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3040 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 19,59% de les estre-
bades a Catalunya l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir el 
nombre de robatoris amb estrebada
Tram. 314-01214/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment de les estrebades a Catalunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de robatoris amb violència 
a la via pública el 2012
Tram. 314-01215/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3042 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 13,59% dels roba-
toris amb violència a la via pública a Catalunya l’any 
2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir el 
nombre de robatoris amb violència a la via 
pública
Tram. 314-01216/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3043 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels robatoris amb violència a la via pública a 
Catalunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de furts el 2012
Tram. 314-01217/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 5,10% dels furts a 
Catalunya l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir el 
nombre de furts
Tram. 314-01218/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3045 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels furts a Catalunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de delictes contra el patri-
moni i sobre les mesures previstes per a re-
duir-ne el nombre
Tram. 314-01219/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3046 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment de la resta de delictes con-
tra el patrimoni, no especificats en Informe sobre la 
Evolució dels fets penals coneguts per la Policia de 
Catalunya en el Període 2012?

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment de la resta de delictes contra el patrimoni, no 
 especificats en Informe sobre la Evolució dels fets pe-
nals coneguts per la Policia de Catalunya en el període 
2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’augment de les faltes d’estafa i sobre les 
mesures previstes per a reduir-ne el nombre
Tram. 314-01220/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix l’augment d’un 23,44% de les faltes 
d’estafa a Catalunya l’any 2012?

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment de les faltes d’estafa a Catalunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat que el sistema de trans-
port sanitari urgent estigui en risc
Tram. 314-01221/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

– Està en risc el model del sistema de transport sanita-
ri urgent (SEM) a Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur de les ambulàncies de reforç 
de suport vital bàsic per als mesos d’estiu
Tram. 314-01222/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 

Fascicle tercer
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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: 

– Que succeirà amb les ambulàncies del Recurs Es-
tacional SVB de reforç dels tres mesos d’estiu (RE)?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de robatoris amb violència 
o intimidació a la regió policial Metropolita-
na Sud el 2012
Tram. 314-01223/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Eva Granados Galeano, 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.

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

– A què atribueix l’augment d’un 6,1% a la Regió Po-
licial Metropolitana Sud dels robatoris amb violència 
i/o intimidació l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Eva Granados Galeano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar l’in-
crement dels delictes i faltes a la regió poli-
cial Metropolitana Sud el 2013
Tram. 314-01224/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Eva Granados Galeano, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Metropoli-
tana Sud el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Eva Granados Galeano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’increment de delictes i faltes comesos 
a la regió policial Metropolitana Sud el 2012
Tram. 314-01225/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Eva Granados Galiano, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– A què atribueix l’augment d’un 0,52% a la Regió Poli-
cial Metropolitana Sud dels delictes i faltes l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar l’in-
crement de delictes i faltes a la regió policial 
Metropolitana Sud el 2013
Tram. 314-01226/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Eva Granados Galiano, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Policial 
Metropolitana Sud el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar l’in-
crement dels delictes i faltes a la regió poli-
cial Girona el 2013
Tram. 314-01227/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Marina Geli i Fàbrega, 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.

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Policial 
Girona el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de delictes i faltes come-
sos a la regió policial Girona el 2012
Tram. 314-01228/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Marina Geli i Fàbrega, 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.

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

– A què atribueix l’augment d’un 0,92% a la Regió Po-
licial Girona dels delictes i faltes l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a evitar l’in-
crement dels delictes i faltes a la regió poli-
cial Girona el 2013
Tram. 314-01229/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Marina Geli i Fàbrega, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Girona el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de robatoris amb violència o 
intimidació a la regió policial Girona el 2012
Tram. 314-01230/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Marina Geli i Fàbrega, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– A què atribueix l’augment d’un 86,2% a la Regió Po-
licial Girona dels robatoris amb violència i/o intimida-
ció l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a implantar un sistema 
de justificació d’absències per motius de sa-
lut i modificar-lo al cap de pocs dies
Tram. 314-01231/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-

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

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

La instrucció 5/2012 de 15 d’octubre estableix mesu-
res sobre justificació d’absències per motius de salut i 
per assistència a consulta mèdica del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. I al mateix temps 
fa referència al decret llei 2/2012, de 25 de setembre 
on s’estableix una reducció del complement de presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal.

Aquesta instrucció es va veure modificada per la ins-
trucció 6/2012, de 5 de novembre complementant els 
criteris de justificació d’absències.

– Quins són els motius del Govern de la Generalitat 
per implantar un sistema de justificació d’absències 
per motius de salut i quins els que recomanen modifi-
car-lo al cap de 20 dies?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte en l’absentisme laboral de 
les instruccions 5/2012, del 15 d’octubre, 
i 6/2012, del 5 de novembre, relatives a la 
justificació d’absències per motius de salut
Tram. 314-01232/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 parlamentari: 

La instrucció 5/2012 de 15 d’octubre estableix mesu-
res sobre justificació d’absències per motius de salut i 
per assistència a consulta mèdica del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. I al mateix temps 
fa referència al decret llei 2/2012, de 25 de setembre 
on s’estableix una reducció del complement de presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal.
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Aquesta instrucció es va veure modificada per la ins-
trucció 6/2012, de 5 de novembre complementant els 
criteris de justificació d’absències.

– Quines dades té el Govern de la Generalitat sobre 
l’impacte d’aquestes instruccions en l’absentisme en 
els llocs de treball del personal al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat comparades amb les dades an-
teriors sobre absentisme?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fiabilitat de les justificacions de les 
absències per motius de salut que presenta-
ven els treballadors de la Generalitat abans 
del 15 d’octubre de 2012
Tram. 314-01233/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

La instrucció 5/2012 de 15 d’octubre estableix mesu-
res sobre justificació d’absències per motius de salut i 
per assistència a consulta mèdica del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. I al mateix temps 
fa referència al decret llei 2/2012, de 25 de setembre 
on s’estableix una reducció del complement de presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal.

Aquesta instrucció es va veure modificada per la ins-
trucció 6/2012, de 5 de novembre complementant els 
criteris de justificació d’absències.

– Considera el Govern de la Generalitat que la justifi-
cació de les absències per motius de salut del personal 
al servei de l’administració de la Generalitat que es 
feia abans del 15/10/2012 era poc fiable o indegut?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades d’absentisme laboral a la 
Generalitat per motius de salut
Tram. 314-01234/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3082 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

La instrucció 5/2012 de 15 d’octubre estableix mesu-
res sobre justificació d’absències per motius de salut i 
per assistència a consulta mèdica del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. I al mateix temps 
fa referència al decret llei 2/2012, de 25 de setembre 
on s’estableix una reducció del complement de presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal.

Aquesta instrucció es va veure modificada per la ins-
trucció 6/2012, de 5 de novembre complementant els 
criteris de justificació d’absències.

– Creu el Govern de la Generalitat que les dades que té 
sobre absentisme per motius de salut és excessiu?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’absentisme laboral 
per motius de salut i la falta de prevenció de 
riscos laborals
Tram. 314-01235/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 
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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 parlamentari: 

La instrucció 5/2012 de 15 d’octubre estableix mesu-
res sobre justificació d’absències per motius de salut i 
per assistència a consulta mèdica del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. I al mateix temps 
fa referència al decret llei 2/2012, de 25 de setembre 
on s’estableix una reducció del complement de presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal.

Aquesta instrucció es va veure modificada per la ins-
trucció 6/2012, de 5 de novembre complementant els 
criteris de justificació d’absències.

– Quina relació creu el Govern de la Generalitat que te-
nen les absències per motius de salut amb la falta d’apli-
cació de mesures de prevenció de riscos laborals?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació en la vida personal i fami-
liar dels treballadors de la Generalitat de les 
retallades de prestacions econòmiques per 
incapacitat temporal
Tram. 314-01236/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 parlamentari: 

La instrucció 5/2012 de 15 d’octubre estableix mesu-
res sobre justificació d’absències per motius de salut i 
per assistència a consulta mèdica del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. I al mateix temps 
fa referència al decret llei 2/2012, de 25 de setembre 
on s’estableix una reducció del complement de presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal.

Aquesta instrucció es va veure modificada per la ins-
trucció 6/2012, de 5 de novembre complementant els 
criteris de justificació d’absències.

– Com considera el Govern de la Generalitat que pot 
afectar en la vida personal i familiar la retallada de 
prestacions econòmiques per incapacitat temporal al 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
que no pot seguir treballant per malaltia?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió en l’eficiència dels ser-
veis de l’Administració de la Generalitat del 
fet que persones malaltes no agafin baixes 
per a no veure reduïts llurs ingressos
Tram. 314-01237/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

La instrucció 5/2012 de 15 d’octubre estableix mesu-
res sobre justificació d’absències per motius de salut i 
per assistència a consulta mèdica del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. I al mateix temps 
fa referència al decret llei 2/2012, de 25 de setembre 
on s’estableix una reducció del complement de presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal.

Aquesta instrucció es va veure modificada per la ins-
trucció 6/2012, de 5 de novembre complementant els 
criteris de justificació d’absències.

– És conscient el Govern de la Generalitat que les per-
sones al servei de la seva administració poden veure’s 
sota pressió empesos a treballar tot i estar malalts per 
evitar veure disminuïts els seus ingressos?

– Com creu el Govern de la Generalitat que aquestes 
situacions poden repercutir en l’eficiència dels serveis 
afectats?

Palau del Parlament, 19 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 la previsió de modificar les instrucci-
ons 5/2012, del 15 d’octubre, i 6/2012, del 5 de 
novembre, relatives a la justificació d’absèn-
cies per motius de salut
Tram. 314-01238/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3086 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

La instrucció 5/2012 de 15 d’octubre estableix mesu-
res sobre justificació d’absències per motius de salut i 
per assistència a consulta mèdica del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat. I al mateix temps 
fa referència al decret llei 2/2012, de 25 de setembre 
on s’estableix una reducció del complement de presta-
ció econòmica d’incapacitat temporal.

Aquesta instrucció es va veure modificada per la ins-
trucció 6/2012, de 5 de novembre complementant els 
criteris de justificació d’absències.

– Té prevista el Govern de la Generalitat alguna mo-
dificació en les instruccions esmentades per recuperar 
les percepcions econòmiques sobre prestació per inca-
pacitat temporal en determinats casos?

– Té previst el govern que aquesta mesura s’apliqui de 
forma provisional? Fins quan?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els delictes i les faltes comesos a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-01239/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodriguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quantes infraccions penals s’han produït a Cerda-
nyola del Vallès durant l’any 2012?

2. Quants delictes contra el patrimoni s’han produït a 
Cerdanyola del Vallès durant l’any 2012?

3. Quantes faltes contra el patrimoni s’han produït a 
Cerdanyola del Vallès durant l’any 2012?

4. Quants delictes i faltes de furt s’han produït a Cer-
danyola del Vallès durant l’any 2012?

5. Quants delictes s’han produït a Cerdanyola del Va-
llès relacionats amb el trànsit durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els delictes i les faltes comesos a Mont-
cada i Reixac (Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-01240/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodriguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquesta Diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quantes infraccions penals s’han produït a Montca-
da i Reixac durant l’any 2012?

2. Quants delictes contra el patrimoni s’han produït a 
Montcada i Reixac durant l’any 2012?

3. Quantes faltes contra el patrimoni s’han produït a 
Montcada i Reixac durant l’any 2012?

4. Quants delictes i faltes de furt s’han produït a Mont-
cada i Reixac durant l’any 2012?

5. Quants delictes s’han produït a Montcada i Reixac 
relacionats amb el trànsit durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els delictes i les faltes comesos a Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-01241/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodriguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quantes infraccions penals s’han produït a Palau-
solità i Plegamans durant l’any 2012?

2. Quants delictes contra el patrimoni s’han produït a 
Palau-solità i Plegamans durant l’any 2012?

3. Quantes faltes contra el patrimoni s’han produït a 
Palau-solità i Plegamans durant l’any 2012?

4. Quants delictes i faltes de furt s’han produït a Palau-
solità i Plegamans durant l’any 2012?

5. Quants delictes s’han produït a Palau-solità i Plega-
mans relacionats amb el trànsit durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Incasòl a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01242/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodríguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Atès els habitatges de protecció oficial administrats 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl 
al municipi de Cerdanyola del Vallès.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciu-
tat de Cerdanyola del Vallès?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de protecció 
oficial buits de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Incasòl a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01243/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodríguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 
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Atès els habitatges de protecció oficial administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl al 
municipi de Montcada i Reixac.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

– Quin és el nombre d’habitatges buits amb protecció 
oficial, administrats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i/o l’Incasòl, que hi han actualment a la ciu-
tat de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01244/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodríguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Atès els locals administrats per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya i/o l’Incasòl al municipi de Cerdanyo-
la del Vallès.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quin és el nombre de locals, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, que 
hi han actualment a la ciutat de Cerdanyola del Vallès?

2. Quin és el nombre de locals buits, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, 
que hi han actualment a la ciutat de Cerdanyola del 
Vallès?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a Mont-
cada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-01245/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva García i Rodríguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Atès els locals administrats per l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya i/o l’Incasòl al municipi de Montcada 
i Reixac.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quin és el nombre de locals, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, que 
hi han actualment a la ciutat de Montcada i Reixac?

2. Quin és el nombre de locals buits, administrats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o l’Incasòl, que 
hi han actualment a la ciutat de Montcada i Reixac?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’import pendent de pagament a l’Ajunta-
ment de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-01246/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pendent de pagament a 31 de 
desembre de 2012 de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, desglossat per 
conceptes o actuacions?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental) en data del 31 de desembre 
de 2012
Tram. 314-01247/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pendent de pagament a 31 
de desembre de 2012 de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, desglossat per 
conceptes o actuacions?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental) en data del 31 de desem-
bre de 2012
Tram. 314-01248/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodríguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pendent de pagament a 31 de 
desembre de 2012 de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, desglossat 
per conceptes o actuacions?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions per no 
retolar en català imposades a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) el 2012
Tram. 314-01249/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodriguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remès a establiments de Cerdanyola del Vallès per no 
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retolar en català durant l’any 2012, desglossat per acti-
vitat de l’establiment?

2. Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a Cerdanyola del Vallès durant l’any 
2012, desglossat per activitat de l’establiment?

3. Quin és l’import de la sancions imposades a es-
tabliments de Cerdanyola del Vallès per no retolar 
en català durant l’any 2012, desglossat per activitat de 
l’establiment?

4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades 
a establiments de Cerdanyola del Vallès per no retolar 
en català durant l’any 2012, desglossat per activitat de 
l’establiment?

5. Quants establiments o empreses de Cerdanyola del 
Vallès tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha 
proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de 
l’establiment?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de Cerdanyola del Vallès per no retolar 
en català entre els anys 2007 i l’any 2012, desglossat 
per anys, activitat de l’establiment?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions per no retolar en català 
imposades a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental) el 2012
Tram. 314-01250/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodriguez, Diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de Montcada i Reixac per no re-
tolar en català durant l’any 2012, desglossat per activi-
tat de l’establiment?

2. Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a Montcada i Reixac durant l’any 2012, 
desglossat per activitat de l’establiment?

3. Quin és l’import de la sancions imposades a establi-
ments de Montcada i Reixac per no retolar en català 
durant l’any 2012, desglossat per activitat de l’establi-
ment?

4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades 
a establiments de Montcada i Reixac per no retolar en 
català durant l’any 2012, desglossat per activitat de 
l’establiment?

5. Quants establiments o empreses de Montcada i Rei-
xac tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha 
proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de 
l’establiment?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de Montcada i Reixac per no retolar en 
català entre els anys 2007 i l’any 2012, desglossat per 
anys, activitat de l’establiment?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions per no retolar en català 
imposades a Palau-solità i Plegamans (Va-
llès Occidental) el 2012
Tram. 314-01251/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia i Rodriguez, Diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent pre-
gunta per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita: 

Interessa saber a aquest Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de Palau-solità i Plegamans per 
no retolar en català durant l’any 2012, desglossat per ac-
tivitat de l’establiment?
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2. Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a Palau-solità i Plegamans durant l’any 
2012, desglossat per activitat de l’establiment?

3. Quin és l’import de la sancions imposades a esta-
bliments de Palau-solità i Plegamans per no retolar 
en català durant l’any 2012, desglossat per activitat de 
l’establiment?

4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades 
a establiments de Palau-solità i Plegamans per no reto-
lar en català durant l’any 2012, desglossat per activitat 
de l’establiment?

5. Quants establiments o empreses de Palau-solità i 
Plegamans tenen en tramitació en aquest moment o 
se’ls ha proposat per ser sancionats, desglossat per ac-
tivitat de l’establiment?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de Palau-solità i Plegamans per no reto-
lar en català entre els anys 2007 i l’any 2012, desglos-
sat per anys, activitat de l’establiment?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2013

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició d’un interceptor de comu-
nicacions telefòniques
Tram. 314-01252/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Matías Alonso Ruiz, diputado del Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 

– ¿Compró el Departament d’Interior de la Generali-
tat de Cataluña en el año 2012 un interceptor de co-
municaciones telefónicas, aparato del que solamente 
existe un ejemplar en España, en manos del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), con capacidad para 
seguir de forma simultánea hasta 500 líneas de telé-
fono móvil?

– En caso afirmativo, ¿cuál fue el coste de dicho in-
terceptor? ¿A qué partida presupuestaria corresponde 

esta adquisición? ¿Qué razones motivaron esta adqui-
sición por parte del Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 19 de febrero de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament progressiu de l’Escola 
Poblenou, de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 314-01253/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’escola infantil Poble Nou de Pi-
neda de Mar.

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

– Què significa tancament progressiu? serà ja pel curs 
vinent? De quina manera?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri relatiu al tancament progres-
siu de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar 
(Maresme)
Tram. 314-01254/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
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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.

El departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’escola infantil Poble Nou de Pi-
neda de Mar.

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

– Quin criteri ha seguit per prendre aquesta decisió 
unilateralment?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els motius pels quals l’alcalde de Pineda 
de Mar (Maresme) no ha estat informat del 
tancament progressiu de l’Escola Poblenou
Tram. 314-01255/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’escola infantil Poble Nou de Pine-
da de Mar.

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

– Per què la consellera no ha informat a l’alcalde del 
municipi?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de les famílies afectades 
pel tancament progressiu de l’Escola Poble-
nou, de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 314-01256/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’escola infantil Poble Nou de Pi-
neda de Mar.

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

– És conscient el departament de la situació d’incerte-
sa que genera a moltes famílies?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la campanya «Pla de con-
sum de fruita a les escoles»
Tram. 314-01257/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Mari-
na Geli i Fàbrega, diputada, Àngel Ros i Domingo, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin cost, desglossat per anys, ha tingut per la Ge-
neralitat la campanya publicitària del Pla de consum 
de fruita a l’escola, en cartells i altres materials?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i 
Fàbrega, Àngel Ros i Domingo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la campanya «Pla de con-
sum de fruita a les escoles» per cursos
Tram. 314-01258/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada, Àngel Ros i Domingo, dipu-
tat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin cost, per cadascun dels cursos, ha tingut per 
la Generalitat el Pla de consum de fruita a l’escola?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i 
Fàbrega, Àngel Ros i Domingo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la campanya televisiva «Pla 
de consum de fruita a les escoles»
Tram. 314-01259/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada, Àngel Ros i Domingo, dipu-
tat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin cost ha tingut per la Generalitat la campanya 
publicitària a televisió del Pla de consum de fruita a 
l’escola, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i 
Fàbrega, Àngel Ros i Domingo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suspensió del subministrament de 
fruita a les escoles que s’havia establert en el 
marc de la campanya «Pla de consum de frui-
ta a les escoles»
Tram. 314-01260/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada, Àngel Ros i Domingo, dipu-
tat 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: 

– És cert que s’ha suspès el subministrament de frui-
ta a les escoles que es realitzava en el marc del Pla de 
Consum de Fruita?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i 
Fàbrega, Àngel Ros i Domingo, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’escoles i d’infants afectats 
per la suspensió del subministrament de 
fruita a les escoles
Tram. 314-01261/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada, Àngel Ros i Domingo, dipu-
tat 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: 

– Quantes escoles s’han vist afectades per la suspen-
sió al mes de febrer del Pla de Consum de Fruita a les 
escoles? Quants infants es veuran afectats per aquesta 
suspensió?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i 
Fàbrega, Àngel Ros i Domingo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals s’ha suspès el 
subministrament de fruita a les escoles
Tram. 314-01262/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada, Àngel Ros i Domingo, dipu-
tat 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: 

– Quins són els motius pels quals durant el mes de fe-
brer s’ha decidit suspendre el lliurament de fruita a les 

escoles, tal com preveu el Pla de Consum de Fruita a 
les escoles del curs 2012/2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i 
Fàbrega, Àngel Ros i Domingo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària destinada a 
la campanya «Pla de consum de fruita a les 
escoles»
Tram. 314-01263/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada, Àngel Ros i Domingo, dipu-
tat 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: 

– Amb quina partida pressupostària s’ha assumit el 
cost de la campanya publicitària del Pla de consum de 
fruita a l’escola?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i 
Fàbrega, Àngel Ros i Domingo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi que ha comportat la suspen-
sió de la campanya «Pla de consum de fruita 
a les escoles»
Tram. 314-01264/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada, Àngel Ros i Domingo, dipu-
tat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
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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: 

– Quant s’ha estalviat la Generalitat amb la suspensió 
del Pla de consum de fruita a l’escola durant el mes de 
febrer de 2012?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i 
Fàbrega, Àngel Ros i Domingo, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports i els terminis de cobrament 
de les beques per a estudiants del 2007 
al 2012
Tram. 314-01265/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 eren els terminis de cobrament i els imports 
dels diferents tipus de beques pels alumnes de Catalu-
nya per cadascun dels anys del 2007 al 2012?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estudiants de formació 
professional i universitaris amb beques de la 
Generalitat i de l’Estat pendents de cobra-
ment en data del 31 de gener de 2013
Tram. 314-01266/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 d’estudiants, a 31 de gener de 
2013, amb beques atorgades per la formació profes-
sional i per estudis universitaris (detallant beques 
per nivell de renda, Erasmus, beques Sèneca, d’excel-
lència, d’equitat, de doctorat i de màster), de la Gene-
ralitat i de l’Estat que encara no han rebut l’assignació 
d’aquestes?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retard en el pagament de les be-
ques de l’Estat i de la Generalitat per al curs 
2012-2013
Tram. 314-01267/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 109

– Quins són els motius pel retard de cobrament de les 
beques de l’Estat i de la Generalitat del curs 2012-
2013, i quan es faran efectives?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tarifes de les diferents tipologies 
d’atenció sanitària per a les persones que no 
tenen la targeta sanitària individual
Tram. 314-01268/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 tarifes per diferents tipologies d’aten-
ció sanitària per les persones que no tenen dret a la 
Targeta sanitària individual vinculada a les normati-
ves de l’Estat i com es publicita a cada centre?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de visites mèdiques ur-
gents i no urgents facturades a persones 
que no tenen la targeta sanitària individual
Tram. 314-01269/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 visites urgents (separant ur-
gències d’atenció primària i hospitalària) i no urgents 
facturades a persones que han perdut la Targeta sani-
tària individual (TSI) en compliment normes estatals 
des de l’1 de setembre de 2012, mes per mes fins a l’ac-
tualitat, i quins són els imports?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament d’Em-
presa i Ocupació amb relació a la possible 
adulteració amb carn de cavall de diferents 
productes alimentaris
Tram. 314-01270/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les actuacions fetes pel Departament 
d’Empresa i Ocupació en relació a la possible adultera-
ció amb carn de cavall en diferents productes alimen-
taris a Catalunya, després de l’alerta feta per la Unió 
Europea?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Àngel Ros i Domingo, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament de 
Salut amb relació a la possible adulteració 
amb carn de cavall de diferents productes 
alimentaris
Tram. 314-01271/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les actuacions fetes pel Departament de 
Salut en relació a la possible adulteració amb carn de ca-
vall en diferents productes alimentaris a Catalunya, 
després de l’alerta feta per la Unió Europea?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Àngel Ros i Domingo, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural amb relació a la possible 
adulteració amb carn de cavall de diferents 
productes alimentaris
Tram. 314-01272/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les actuacions fetes pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural en relació a la possible adulteració amb carn 
de cavall en diferents productes alimentaris a Catalu-
nya, després de l’alerta feta per la Unió Europea?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Àngel Ros i Domingo, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi relatiu a l’estat de les platges 
de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-01273/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 l’estudi sobre l’estat de les 
platges de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat), apro-
vat pel Parlament de Catalunya (Resolució 234/IX 
del Parlament de Catalunya), per tal de comprovar els 
efectes sobre la dinàmica litoral i de possible retrocés 
costaner que pogués ésser resultat d’actuacions en la 
façana litoral?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de la línia 9 
del metro entre Collblanc i l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
Tram. 314-01274/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen 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: 

En una entrevista amb el Conseller publicada en el Pe-
riódico el 12 de febrer d’enguany, Santi Vila anuncia 
que es retarda la posada en funcionament de la línia 9 
del metro entre Collblanc i l’aeroport del Prat dos anys, 
fins el 2016.

– En quin estat es troben actualment les obres de cons-
trucció de la línia 9 del metro entre Collblanc i l’ae-
roport?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a ajornar la posada en 
funcionament de la línia 9 del metro entre 
Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-01275/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen 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: 

En una entrevista amb el Conseller publicada en el Pe-
riódico el 12 de febrer d’enguany, Santi Vila anuncia 
que es retarda la posada en funcionament de la línia 9 
del metro entre Collblanc i l’aeroport del Prat dos anys, 
fins el 2016.

– Quins són els motius per ajornar fins el 2016 la pos-
ta en funcionament de la línia 9 del metro entre Coll-
blanc i l’aeroport?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les estacions de la línia 9 del metro entre 
Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el Prat 
que no s’obriran
Tram. 314-01276/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen 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:

En una entrevista amb el Conseller publicada en el Pe-
riódico el 12 de febrer d’enguany , Santi Vila anuncia 
que es retarda la posada en funcionament de la línia 9 
del metro entre Collblanc i l’aeroport del Prat dos anys, 
fins el 2016.

Quines estacions es preveuen que no s’obriran en la 
recent reprogramació de la línia 9 del metro anuncia-
da pel Conseller de Política Territorial i Sostenibilitat 
Santi Vila en el tram Collblanc i l’aeroport?

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada als alcaldes i 
a la comunitat educativa relativa als canvis 
que afectaran diversos centres escolars del 
Vallès Occidental, del Vallès Oriental i del Ma-
resme
Tram. 314-01277/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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.

Segons va informar ahir la Consellera d’Ensenyament 
als mitjans de comunicació i segons la web de la Ge-
neralitat: «la població escolar a Catalunya creixerà el 
proper curs, concretament en l’educació primària i en 
la secundària, en què en centres públics es crearan 317 
nous grups a primària i 32 a l’ESO. El 74% d’aquest 
creixement de la població escolar s’ha programat en 
centres públics.

A P3 el nombre d’alumnes serà lleugerament inferior a 
causa de la disminució demogràfica i s’ha previst una 
disminució de 61 grups a la pública i d’entre 10 i 12 a 
la concertada.

La davallada de la demografia que provoca el tanca-
ment de línies a P3 afectarà dos centres que s’inte-
graran en un altre centre –l’Escola el Castell de Tona 
s’integrarà amb l’Escola L’Era de Dalt i l’Escola Can 
Motllor de Terrassa s’integrarà en el centre Roser Cap-
devila–; dues escoles que es transformaran en centres 
de secundària –l’Escola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt 
i l’Escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor– i 
tres centres que es tancaran progressivament –l’Escola 
Poble Nou de Pineda de Mar, l’Escola Gil Cristià de 
la Selva del Camp i l’Escola Xarau de Cerdanyola del 
Vallès.» 

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

– Va informar prèviament als alcaldes dels municipis 
afectats? Va informar prèviament a la comunitat edu-
cativa?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per al tancament 
de diversos centres escolars del Vallès Oc-
cidental, del Vallès Oriental i del Maresme
Tram. 314-01278/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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.

Segons va informar ahir la Consellera d’Ensenyament 
als mitjans de comunicació i segons la web de la Ge-
neralitat: «la població escolar a Catalunya creixerà el 
proper curs, concretament en l’educació primària i en 
la secundària, en què en centres públics es crearan 317 
nous grups a primària i 32 a l’ESO. El 74% d’aquest 
creixement de la població escolar s’ha programat en 
centres públics.

A P3 el nombre d’alumnes serà lleugerament inferior a 
causa de la disminució demogràfica i s’ha previst una 
disminució de 61 grups a la pública i d’entre 10 i 12 a 
la concertada.

La davallada de la demografia que provoca el tanca-
ment de línies a P3 afectarà dos centres que s’inte-
graran en un altre centre –l’Escola el Castell de Tona 
s’integrarà amb l’Escola L’Era de Dalt i l’Escola Can 
Motllor de Terrassa s’integrarà en el centre Roser Cap-
devila–; dues escoles que es transformaran en centres 
de secundària –l’Escola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt 
i l’Escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor– i 
tres centres que es tancaran progressivament –l’Escola 
Poble Nou de Pineda de Mar, l’Escola Gil Cristià de 
la Selva del Camp i l’Escola Xarau de Cerdanyola del 
Vallès.» 

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

– Quin és el calendari previst per al tancament de 
d’aquestes escoles? Es demana detallat per a cada centre?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC



5 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 113

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la previsió que fa el Departament 
d’Ensenyament de l’evolució de la població 
escolar amb relació a l’anunci de tancament 
de diversos centres escolars del Vallès Oc-
cidental, del Vallès Oriental i del Maresme
Tram. 314-01279/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3149 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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.

Segons va informar ahir la Consellera d’Ensenyament 
als mitjans de comunicació i segons la web de la Ge-
neralitat: «la població escolar a Catalunya creixerà el 
proper curs, concretament en l’educació primària i en 
la secundària, en què en centres públics es crearan 317 
nous grups a primària i 32 a l’ESO. El 74% d’aquest 
creixement de la població escolar s’ha programat en 
centres públics.

A P3 el nombre d’alumnes serà lleugerament inferior a 
causa de la disminució demogràfica i s’ha previst una 
disminució de 61 grups a la pública i d’entre 10 i 12 a 
la concertada.

La davallada de la demografia que provoca el tanca-
ment de línies a P3 afectarà dos centres que s’inte-
graran en un altre centre –l’Escola el Castell de Tona 
s’integrarà amb l’Escola L’Era de Dalt i l’Escola Can 
Motllor de Terrassa s’integrarà en el centre Roser Cap-
devila–; dues escoles que es transformaran en centres 
de secundària –l’Escola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt 
i l’Escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor– i 
tres centres que es tancaran progressivament –l’Escola 
Poble Nou de Pineda de Mar, l’Escola Gil Cristià de 
la Selva del Camp i l’Escola Xarau de Cerdanyola del 
Vallès.» 

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

– Quins són els estudis de l’evolució de la població en 
edat escolar que porten a la Consellera a fer aquest 
anunci?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adequació de l’anunci de tancament 
de diversos centres escolars del Vallès Oc-
cidental, del Vallès Oriental i del Maresme a 
la Llei d’educació
Tram. 314-01280/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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.

L’article 159 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, diu literalment

Article 159. Competències dels ens locals

1. Els municipis participen en el govern dels centres 
educatius que presten el Servei d’Educació de Catalu-
nya per mitjà de la presència en els consells escolars, 
i també en la programació general de l’ensenyament, 
sens perjudici de les altres competències que els atri-
bueix l’apartat 3.

2. Els ens locals poden crear centres propis per mitjà 
de convenis amb el Departament, d’acord amb la pro-
gramació de l’oferta educativa.

3. Correspon als municipis: 

a) Participar en les funcions que corresponen a l’Ad-
ministració de la Generalitat en els diferents aspectes 
del sistema educatiu i, especialment, en les matèries 
següents: 

Primer. La determinació de l’oferta educativa de l’àm-
bit territorial pels procediments establerts per regla-
ment.

Segon. El procés d’admissió en els centres que presten 
el Servei d’Educació de Catalunya de llur territori, per 
mitjà, si escau, de les oficines municipals d’escolarit-
zació.

Tercer. L’establiment de mesures que permetin als 
centres portar a terme activitats extraescolars promo-
gudes per l’Administració educativa, i la coordinació 
d’aquestes activitats.

Quart. La programació dels ensenyaments de forma-
ció professional i la coordinació amb l’entorn terri-
torial i empresarial, i el foment de la implicació dels 
agents territorials i socials en el compromís educatiu 
de tota la societat.
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Cinquè. La vigilància del compliment de l’escolaritza-
ció obligatòria.

Sisè. L’aplicació dels programes d’avaluació, i el co-
neixement dels resultats.

Setè. La promoció i l’aplicació de programes dirigits a 
alumnes de famílies d’immigrants o transeünts.

Vuitè. L’establiment de programes i altres fórmules de 
col·laboració amb les associacions de mares

3. L’Administració educativa de la Generalitat exerceix 
de titular dels centres públics propis, i com a tal és res-
ponsable de gestionar-los. L’Administració educativa 
de la Generalitat té, a més, les funcions següents: 

a) Donar suport als centres públics en el desenvolupa-
ment dels projectes educatius, en el marc dels objec-
tius i el caràcter de l’escola pública catalana definits 
per l’article 93.

b) Assegurar la dotació de plantilles de personal i de 
mitjans per al bon funcionament dels centres.

c) Promoure la implicació activa dels centres en l’en-
torn i una cooperació entre tots els centres vinculats al 
Servei d’Educació de Catalunya, i donar-los suport en 
aquest àmbit, i també facilitar la cooperació per zones 
educatives, amb implicació de l’Administració local i 
dels altres agents socials i educatius del territori.

d) Promoure la participació i la implicació dels alum-
nes i de llurs famílies en el procés educatiu, i donar-los 
suport en aquest àmbit.

e) En el marc de la programació general, garantir 
l’oferta adequada de places en centres públics.

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

– Davant l’anunci fet ahir per la Consellera en un mit-
jà de comunicació. Considera que la seva actuació es-
tà d’acord amb el que preveu aquest article de la Llei 
d’Educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte educatiu de les escoles 
de les quals la consellera d’Ensenyament ha 
anunciat el tancament o la reconversió
Tram. 314-01281/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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.

Segons va informar ahir la Consellera d’Ensenyament 
als mitjans de comunicació i segons la web de la Ge-
neralitat: «la població escolar a Catalunya creixerà el 
proper curs, concretament en l’educació primària i en 
la secundària, en què en centres públics es crearan 317 
nous grups a primària i 32 a l’ESO. El 74% d’aquest 
creixement de la població escolar s’ha programat en 
centres públics.

A P3 el nombre d’alumnes serà lleugerament inferior a 
causa de la disminució demogràfica i s’ha previst una 
disminució de 61 grups a la pública i d’entre 10 i 12 a 
la concertada.

La davallada de la demografia que provoca el tanca-
ment de línies a P3 afectarà dos centres que s’inte-
graran en un altre centre –l’Escola el Castell de Tona 
s’integrarà amb l’Escola L’Era de Dalt i l’Escola Can 
Motllor de Terrassa s’integrarà en el centre Roser Cap-
devila–; dues escoles que es transformaran en centres 
de secundària –l’Escola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt 
i l’Escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor– i 
tres centres que es tancaran progressivament –l’Escola 
Poble Nou de Pineda de Mar, l’Escola Gil Cristià de 
la Selva del Camp i l’Escola Xarau de Cerdanyola del 
Vallès.» 

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

– Tenen totes aquestes escoles un projecte educatiu es-
pecífic?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis de l’evolució de la pobla-
ció escolar que han dut a anunciar el tan-
cament progressiu i la reconversió de l’Es-
cola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-01282/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu del CEIP Sant Baldiri al municipi de Lliçà 
d’Amunt, per reconvertir-lo en un centre de secundà-
ria. Quins són els estudis de l’evolució de la població 
en edat escolar que porten a la consellera a fer aquest 
anunci?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per al tancament progres-
siu i la reconversió de l’Escola Sant Baldiri 
de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental)
Tram. 314-01283/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu del CEIP Sant Baldiri al municipi de Lliçà 
d’Amunt, per reconvertir-lo en un centre de secundà-
ria. Quin és el calendari amb que treballa la Conse-
llera?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la comunicació a l’alcalde de Lli-
çà d’Amunt (Vallès Oriental) del tancament 
progressiu i la reconversió de l’Escola Sant 
 Baldiri
Tram. 314-01284/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu del CEIP Sant Baldiri al municipi de Lliçà 
d’Amunt, per reconvertir-lo en un centre de secundà-
ria. Abans de l’anunci d’aquesta decisió n’havia infor-
mat a l’ajuntament de Lliçà d’Amunt?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redistribució dels alumnes de l’Es-
cola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt (Vallès 
Oriental) en altres escoles d’aquest municipi
Tram. 314-01285/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu del CEIP Sant Baldiri al municipi de Lliçà 
d’Amunt, per reconvertir-lo en un centre de secundària. 
Quines són les previsions del Departament d’Ensenya-
ment pel que fa a la distribució dels alumnes d’infantil 
i primària entre la resta d’escoles del municipi?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis de l’evolució de la pobla-
ció escolar que han dut a anunciar el tanca-
ment progressiu i la reconversió de l’Escola 
Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-01286/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu del CEIP Vilamagore al municipi de Sant 
Pere de Vilamajor, per reconvertir-lo en un centre de 
secundària. Quins són els estudis de l’evolució de la 
població en edat escolar que porten a la consellera a 
fer aquest anunci?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per al tancament progres-
siu i la reconversió de l’Escola Vilamagore 
de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-01287/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu del CEIP Vilamagore al municipi de Sant 
Pere de Vilamajor, per reconvertir-lo en un centre de 
secundària. Quin és el calendari amb que treballa la 
consellera?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació a l’alcalde de Sant Pe-
re de Vilamajor (Vallès Oriental) del tanca-
ment progressiu i la reconversió de l’escola 
Vilamagore
Tram. 314-01288/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu del CEIP Vilamagore al municipi de Sant 
Pere de Vilamajor, per reconvertir-lo en un centre de 
secundària. Abans de l’anunci d’aquesta decisió n’ha-
via informat a l’ajuntament de Sant Pere de Vilamajor?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’escola de Granollers (Vallès Oriental) 
que el Departament d’Ensenyament preveu 
de tancar
Tram. 314-01289/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La Consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu d’un CEIP al municipi de Granollers si-
nó s’arriba a un rati suficient de matriculacions a P-3, 
quina és l’escola pública en que pensa el departament 
d’ensenyament?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre si l’escola de Granollers (Vallès Orien-
tal) que el Departament d’Ensenyament pre-
veu de tancar és concertada
Tram. 314-01290/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu d’un CEIP al municipi de Granollers si-
nó s’arriba a un rati suficient de matriculacions a P-3, 
pensa adoptar aquesta mesura si l’escola en aquest rati 
és una escola concertada?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació a l’ajuntament de Gra-
nollers (Vallès Oriental) del tancament d’una 
escola d’aquest municipi
Tram. 314-01291/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– La consellera Irene Rigau ha anunciat el tancament 
progressiu d’un CEIP al municipi de Granollers si-
nó s’arriba a un rati suficient de matriculacions a P-3. 
Abans de l’anunci d’aquesta decisió n’havia informat a 
l’ajuntament de Granollers?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el rescabalament de les quantitats a 
què han estat condemnats a pagar dos ex-
presidents de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-01292/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3179 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Els senyors Antoni Herce Herce i Enric Roig Solà, ex-
presidents de Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya, van ésser condemnats pel Tribunal Suprem a 
indemnitzar a l’empresa pública Ferrocarrils de la Ge-

neralitat de Catalunya en 2.718.035,08 euros, per mal-
baratament de recursos públics per apropiació indegu-
da. A data d’avui sembla que no s’ha produït el retorn 
d’aquestes quantitats, 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Per què encara no s’ha produït el rescabalament de 
les quantitats esmentades?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llengua materna que han indicat els 
alumnes de les escoles públiques en la ma-
trícula del 2007 ençà
Tram. 314-01293/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– ¿En los últimos cinco cursos escolares cuántas so-
licitudes de matriculación en la educación pública en 
Catalunya han señalado el castellano como lengua 
materna de los alumnos y de utilización en sus casas? 
Desglossar por curso escolar.

– ¿En los últimos cinco cursos escolares cuántas so-
licitudes de matriculación en la educación pública en 
Catalunya han señalado el catalán como lengua mater-
na de los alumnos y de utilización en sus casas? Des-
glossar por curso escolar.

– ¿En los últimos cinco cursos escolares cuántas so-
licitudes de matriculación en la educación pública 
en Catalunya han señalado otros idiomas diferentes al 
ca talán y al castellano como lengua materna de los 
alumnos y de utilización en sus casas? Desglossar por 
curso escolar.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013 

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

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1) Té coneixement el Govern que la direcció d’Infraes-
tructures de la Generalitat de Catalunya (antiga GISA) 
ha anunciat un expedient d’acomiadament col·lectiu?

2) A quants treballadors i treballadores afecta aquest 
nou expedient?

3) Quina opinió li mereix al Govern aquest nou ERO do-
nat que l’empresa encara no coneix el pressupost pel 2013 
i, per tant, desconeix quines seran les càrregues de treball?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el mercat intern de reposició d’autobusos
Tram. 314-01295/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Juli Fernández i Iruela, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– De quines dades disposa el Departament d’Empre-
sa i Ocupació i el Departament de Territori i Sosteni-

bilitat en relació amb el mercat intern a Catalunya de 
demanda de reposició de vehicles autocars-autobusos 
(a l’administració de la Generalitat, local o privats) se-
gons diferent tipologies pels pròxims anys 2013-2016?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Juli Fernández i Iruela, Alícia Romero Llano, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport a la innovació i la recerca en 
el sector de les carrosseries
Tram. 314-01296/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Juli Fernández i Iruela, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin són els plans de suport de la Generalitat per 
a la innovació i la recerca del sector de Carrosseries?

– Quines són les línies de crèdit de Institut Català de 
Finances (ICF) per les empreses industrials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Juli Fernández i Iruela, Alícia Romero Llano, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la internacionalització del sector de 
les carrosseries
Tram. 314-01297/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Juli Fernández i Iruela, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
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Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les propostes d’acció per la internaciona-
lització del sector de les Carrosseries?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Juli Fernández i Iruela, Alícia Romero Llano, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’una escola de formació 
professional a l’institut d’Arbúcies (Selva)
Tram. 314-01298/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Juli Fernández i Iruela, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són les accions i calendari del Departament 
d’Ensenyament per la creació de l’Escola de Formació 
Professional a IES Arbúcies que actualment ofereix 
cicle formatiu carrosseria?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Juli Fernández i Iruela, Alícia Romero Llano, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans industrials per a la creació de 
sinergies entre les empreses i la formació 
professional a Catalunya i per al sector de 
les carrosseries a la Selva
Tram. 314-01299/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Juli Fernández i Iruela, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els plans industrials del Departament 
d’Empresa i Ocupació per la Catalunya i la comar-
ca de la Selva pel sector de les carrosseries, intentant 
consolidar un clúster amb sinergies entre les empreses 
i la formació professional?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Juli Fernández i Iruela, Alícia Romero Llano, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mediació amb Carrosseries Noge, 
SL, d’Arbúcies (Selva) amb motiu de l’expe-
dient de regulació d’ocupació
Tram. 314-01300/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Juli Fernández i Iruela, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina és la mediació de Treball-Empresa i Ocupació 
en el moment actual d’ERO i concurs de creditors-ad-
ministració concursal per intentar la continuïtat local de 
l’activitat industrial i dels 90 llocs de treball directes ac-
tuals de l’empresa Carrosseries Noge a Arbúcies?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Juli Fernández i Iruela, Alícia Romero Llano, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb Carrosseries No-
ge, SL, d’Arbúcies (Selva), des del concurs 
de creditors del 2010
Tram. 314-01301/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Juli Fernández i Iruela, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les accions fetes pel Departament d’Em-
presa i Ocupació els darrers dos anys amb l’empresa 
Carrosseries Noge a Arbúcies des de l’anterior con-
curs de creditors del 2010?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Juli Fernández i Iruela, Alícia Romero Llano, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport a Carrosseries Noge, SL, 
d’Arbúcies (Selva), del 1988 ençà
Tram. 314-01302/10

Formulació
Juli Fernandez Iruela, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Juli Fernández i Iruela, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha sigut el suport de la Generalitat a l’empre-
sa Carrosseries Noge des de la inauguració de la nova 
seu el 1988?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Juli Fernández i Iruela, Alícia Romero Llano, Marina 
Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-01303/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 objectius, accions, indicadors d’avalua-
ció i finançament del Programa de Prevenció i Atenció 
a les Cronicitats (PPAC) del Departament de Salut?

Palau del Parlament, 20 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 funció assignada al personal d’in-
fermeria en el Programa de prevenció i aten-
ció a la cronicitat
Tram. 314-01304/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 rol assignat al personal d’infermeria en 
el Programa de Prevenció i Atenció a les Cronicitats 
(PPAC)?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions conjuntes entre el Pro-
grama de prevenció i atenció a la cronicitat, 
l’Agència de Salut Pública i el Pla d’innovació 
d’atenció primària i salut comunitària
Tram. 314-01305/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 les accions conjuntes entre el PPAC  –Pro - 
grama de Prevenció i Atenció a les Cronicitats– i 

l’Agència de Salut Pública i el Pla d’Atenció Primària 
i Salut Comunitària?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions conjuntes dels departa-
ments de Benestar Social i Família i Salut en 
el Programa de prevenció i atenció a la cro-
nicitat
Tram. 314-01306/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 conjuntes entre els Departa-
ments de Benestar i Família i Salut a través del Progra-
ma de Prevenció i Atenció a les cronicitats?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis i prestacions socials assig-
nats amb relació a la història clínica compar-
tida i la valoració de dependència
Tram. 314-01307/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

– Quina és la història clínica compartida i la valora-
ció de dependència i els serveis o prestacions assignats 
socials?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estratègia de valoració d’història sa-
nitària i social compartida per a les perso-
nes amb valoració de dependència i per a 
les valorades com a cròniques dins el Pro-
grama de prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-01308/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Disposa el Govern de la Generalitat d’una única es-
tratègia compartida de història sanitària i social com-
partida de les persones amb valoració de dependència 
i les valorades com a cròniques en el programa «Cui-
da’m» dins el PPAC, Programa de prevenció i atenció 
a les cronicitats del Departament de Salut?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació dels recursos del Depar-
tament de Salut el 2013
Tram. 314-01309/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

– Com pensa assignar els recursos el Departament de 
Salut el 2013 a cada centre, línia assistencial i en base 
capitativa de sector i regió per afavorir la intervenció 
comunitària i el lideratge de la primària en l’atenció a 
la cronicitat?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex d’accidents laborals sense bai-
xa dels últims exercicis
Tram. 314-01310/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
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sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de Se-
guretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– En l’informe del Secretari es diu que durant l’exercici 
«es manté la tendència a la baixa de tots els accidents 
de treball», precisant que la minvada de l’índex general 
va ser del 17,2%, la dels accidents lleus del 17,22%, la 
dels greus del 13,5% i la dels mortals del 10,64%, pe-
rò en cap moment aquest informe parla dels accidents 
laborals sense baixa. En relació a aquest tema, pot in-
formar sobre: 

• Quina ha estat l’evolució de l’índex dels accidents la-
borals sense baixa en els últims exercicis?

• Quina ha estat la minvada d’aquest índex en l’últim 
exercici? Perquè no es publiquen aquests accidents en 
el portal i en els informes del Departament?

• Com explica el progressiu augment de la quota dels 
accidents sense baixa en relació als que si que la cau-
sen, que no es sosté d’acord a la teoria del Control To-
tal de Pèrdues de Frank Bird?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex d’accidents mortals en el tre-
ball del 2012 amb relació al del 2010
Tram. 314-01311/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 

la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Com explica el fet de que en el 2012 l’índex d’incidèn-
cia d’accidents mortals hagi estat de 2,77 quan al 2010 era 
del 2,51%?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex d’accidents mortals en la in-
dústria del 2011 i del 2012
Tram. 314-01312/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minvada, 
però, per analitzar la realitat de la mateixa i assegurar-nos 
de que, com diu el Secretari, no s’ha produït una minva-
da d’inversió en prevenció de riscos laborals, i la repetida 
minvada correspon en gran mesura a l’Estratègia Catala-
na de Seguretat i Salut pel període 2007-2011. Interessa 
saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Com poden dir que la indústria va ser el sector on 
durant el 2012 es va reduir més la sinistralitat, quan en 
aquest sector l’índex de sinistralitat mortal va ser de 
5,08 i en el 2011 era del 4,38?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’objectivitat de les dades de les anàli-
sis dels índexs d’accidentalitat laboral
Tram. 314-01313/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– És cert que en l’anàlisi de la sinistralitat, els seus ín-
dex son més objectius que les dades absolutes, i que 
aquests índex han baixat, però, en quina mesura ho 
han estat per les polítiques del departament i en quina 
per la baixada evident de l’activitat econòmica i espe-
cialment per la de les activitats més perilloses, les de 
la indústria i les de la construcció?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el balanç de l’accidentalitat laboral 
del 2012 presentat i el tipus d’atenció rebuda 
pels treballadors que han patit accidents de 
treball
Tram. 314-01314/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– En l’informe d’aquest Departament sobre la II En-
questa Nacional de Condicions de Treball, s’afirma 
que del total dels treballadors que van patir un acci-
dent o malaltia laboral, solament en els dos terços dels 
casos, és a dir, en el 66,2% dels casos, aquests treba-
lladors van ser atesos per la Mutua d’Accident de Tre-
ball, i que aquesta quota baixa fins el 55% en el sector 
de l’Agricultura. No creu que el que està passant real-
ment és que els accidents i malalties laborals s’estan 
traspassant a les contingències comunes en comptes 
de les professionals?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les malalties professio-
nals del 2007 ençà
Tram. 314-01315/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Pel que fa a les malalties professionals, l’informe del 
Departament gairebé no contempla les dades sobre les 
malalties professionals. Pot informar sobre l’evolució 
que han tingut aquestes malalties en els últims cinc 
anys?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de mesotelio-
mes declarats del 2007 ençà
Tram. 314-01316/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Pot especificar també l’evolució del nombre de meso-
teliomes que s’han declarat en ciutadans catalans en 
els últims cinc anys?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió de les empreses en preven-
ció de riscos laborals el 2011 i el 2012
Tram. 314-01317/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– El Secretari d’Ocupació afirma que no s’ha produït 
una esperada minvada d’inversió en prevenció en les 
empreses catalanes. Pot indicar quina ha estat la inver-
sió de les empreses catalanes en prevenció de riscos 
laborals en l’exercici del 2011 i en el del 2012?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió en projectes de prevenció 
de riscos laborals el 2011 i el 2012
Tram. 314-01318/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Pot indicar també de forma detallada quina ha estat 
la inversió del Departament en projectes de prevenció 
de riscos laborals en l’exercici del 2011 i en el 2012?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses que s’han acollit a la re-
ducció de quotes per accidentalitat laboral
Tram. 314-01319/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Pot indicar quina ha estat la evolució del nombre 
d’empreses catalanes acollides a la reducció de quotes 
per sinistralitat laboral en els últims anys i la evolució 
de la massa total de les reduccions atorgades?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les sancions imposades 
per la Inspecció del Treball del 2007 ençà
Tram. 314-01320/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la presentació del Balanç de sinistralitat laboral del 
2012, el Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
aquest responsable del departament afirma categòrica-
ment que en aquest exercici s’ha observat que es manté 
la tendència a la baixa de tots els accidents de treball; 
que no s’ha produït una esperada minvada d’inversió, 
derivada de la crisi econòmica; i que aquests bon re-
sultats son en part fruit de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat Laboral.

A priori, ens congratulem d’aquesta important minva-
da, però, per analitzar la realitat de la mateixa i asse-
gurar-nos de que, com diu el Secretari, no s’ha produït 
una minvada d’inversió en prevenció de riscos labo-
rals, i la repetida minvada correspon en gran mesura 
a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut pel perío-
de 2007-2011. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– En aquest informe també s’afirma que la Inspecció 
de Treball va imposar durant l’exercici dos milions 
d’euros més respecte de l’any anterior. Por informar 
sobre l’evolució dels imports de sancions imposades 
per la Inspecció de Treball en els últims cinc anys i 
quina ha estat la recaptació real de les mateixes?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les adjudicacions de les convoca-
tòries del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya per 
al 2012
Tram. 314-01321/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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: 

– Les adjudicacions de les convocatòries 2012 del 
DEMO i del SOC desglossades per comarques, per 
operadors i per especialitats de cursos en el cas de la 
formació ocupacional.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa de l’Estat en polítiques 
passives d’ocupació a Catalunya els anys 
2010, 2011 i 2012
Tram. 314-01322/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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: 

– Quina és la despesa de l’Estat a Catalunya en políti-
ques passives d’ocupació, és a dir, en cobertura de sub-

sidis i prestacions per a les persones desocupades per 
als anys 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament del nou Hospital Doc-
tor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01323/10

Formulació
Roger Torrent i Ramió, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent sobre la ubicació de l’Hos-
pital Doctor Josep Trueta, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

A mitjans de l’any passat es va crear una Comissió 
d’experts que havia de fer una proposta d’ubicació 
del nou Hospital Doctor Josep Trueta a finals de l’any 
2012.

Per això interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– S’han acabat els treballs?

– Quines són les conclusions?

– Quina és la voluntat del Departament de Salut en re-
lació a la ubicació del nou equipament?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Roger Torrent i Ramió Alba Vergés i Bosch
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el conveni signat entre la Universitat de 
Girona i l’Ajuntament de Sarrià de Ter (Giro-
nès) per a la construcció de les facultats de 
Medicina i Infermeria i de l’Institut de Recer-
ca Biomèdica i la relació amb el nou Hospital 
Doctor Josep Trueta, i sobre la redacció del 
projecte de construcció del nou hospital
Tram. 314-01324/10

Formulació
Roger Torrent i Ramió, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent sobre l’Hospital Trueta i el 
municipi de Sarrià de Ter, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

El passat mes de juliol del 2009, la Universitat de Gi-
rona i l’Ajuntament de Sarrià de Ter van signar un con-
veni vinculat a la construcció de les facultats de Me-
dicina i d’Infermeria, així com amb la construcció de 
l’Institut de Recerca Biomèdica en terrenys d’aquest 
municipi.

Per aquests motius, interessa saber a aquests diputats i 
al seu grup parlamentari: 

– Quin posicionament té el Departament de Salut res-
pecte a aquest conveni i la seva relació amb el nou 
Hospital Dr. Josep Trueta?

– Quina previsió té el Departament de Salut pel que fa 
a la redacció del projecte de construcció del nou Hos-
pital Dr. Josep Trueta?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Roger Torrent i Ramió Alba Vergés i Bosch
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el motiu de l’increment dels delictes i faltes 
a la regió policial Metropolitana Nord el 2012
Tram. 314-01325/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– A què atribueix l’augment d’un 2,39% a la Regió Poli-
cial Metropolitana Nord dels delictes i faltes l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Núria Parlon i Gil
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a corregir l’increment 
dels delictes i faltes a la regió policial Metro-
politana Nord el 2013
Tram. 314-01326/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Metropoli-
tana Nord el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Núria Parlón i Gil
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu de l’increment dels robatoris 
amb violència i intimidació a la regió policial 
Metropolitana Nord el 2012
Tram. 314-01327/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– A què atribueix l’augment d’un 17,6% a la Regió Po-
licial Metropolitana Nord dels robatoris amb violència 
i/o intimidació l’any 2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Núria Parlón i Gil
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les mesures per a corregir l’in-
crement dels robatoris amb violència i inti-
midació a la regió policial Metropolitana 
Nord el 2013
Tram. 314-01328/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la Regió Policial 
Metropolitana Nord el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Núria Parlon i Gil
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients de l’Agència Catalana 
del Consum en tramitació o pendents de tra-
mitació en data del 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01329/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 141 y 144 del Reglamento del Parlament, pre-
senta la pregunta siguiente, para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

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

– ¿Cuál es el número de expedientes en tramitación o 
pendientes de tramitación por la Agencia Catalana de 
Consumo a fecha de 15 de febrero de 2013?

– ¿Cuál es el periodo medio de tramitación de dichos 
expedientes?

– ¿A qué se debe el retraso en la tramitación de dichos 
expedientes?

– ¿Cuál es el presupuesto total asignado a esta Agen-
cia? ¿Cuántos técnicos/as trabajan en ella?

Palau del Parlament, 21 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’espectadors de cinema 
doblat al català i sobre el cost del doblatge 
d’una pel·lícula el 2012
Tram. 314-01330/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és el nombre absolut d’espectadors que han 
gaudit de cinema doblat en català a Catalunya l’any 
2012? Es prega que es desglossi per pel·lícula.

2) D’acord amb aquestes xifres, quin és el cost de mit-
jana per espectador del doblatge d’una pel·lícula?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions per a afavorir el cinema occità
Tram. 314-01331/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quines accions ha emprès el Govern l’any 2012 per 
afavorir el cinema occità i en llengua occitana?

2) Quines accions preveu emprendre l’any 2013 i al 
llarg de la legislatura?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els mecanismes d’adjudicació i control de 
subvencions per al doblatge de pel·lícules
Tram. 314-01332/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els mecanismes d’adjudicació i control i 
quina la supervisió que realitza el Govern de Catalu-
nya en l’assignació de subvencions per al doblatge?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seguiment de les subvencions al 
doblatge de pel·lícules al català
Tram. 314-01333/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el seguiment que fa el Govern de Catalunya 
de les subvencions dedicades al doblatge en català, un 
cop ja atribuïdes?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els criteris per a l’assignació de subven-
cions per al doblatge de pel·lícules al català
Tram. 314-01334/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quins són els criteris per a decidir i assignar les 
subvencions per al doblatge en català d’una obra cine-
matogràfica?

2) Es té en compte en algun d’aquests criteris l’anome-
nat cinema independent?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el seguiment del compliment dels acords 
amb les sales que projecten cinema en 
català
Tram. 314-01335/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el seguiment que fa el Govern de Catalunya 
de l’acompliment dels acords amb les sales que oferei-
xen cinema en català?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi que produiria subtitular les 
pel·lícules en català en lloc de doblar-les
Tram. 314-01336/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern de Catalunya ha calculat quin estalvi 
econòmic suposaria subtitular les pel·lícules en català 
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en comptes de doblar-les, agafant per exemple l’exer-
cici 2012?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del doblatge d’una pel·lícula al 
català
Tram. 314-01337/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost de mitjana que li suposa al Govern 
de Catalunya el doblatge d’una pel·lícula al català? Es 
prega que es desglossin els conceptes.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost del doblatge de pel·lícules al català 
el 2012
Tram. 314-01338/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quina ha estat la despesa final que el Govern de Ca-
talunya ha dedicat al doblatge de cinema en català en 
l’exercici pressupostari de l’any 2012?

2) A quants títols ha arribat aquesta despesa?

3) Quina és la contribució econòmica directa que hi ha 
fet les de les distribuïdores?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment dels delictes i faltes a la 
regió policial Terres de l’Ebre el 2012
Tram. 314-01339/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3418 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Núria Ventura i Brusca, 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.

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

– A què atribueix l’augment d’un 4,05% a la regió 
policial Terres de l’Ebre dels delictes i faltes l’any 
2012?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Núria Ventura i Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a corregir l’increment 
dels delictes i faltes a la regió policial Terres 
de l’Ebre el 2013
Tram. 314-01340/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Núria Ventura i Brusca, 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.

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

– Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes i faltes penals a la regió policial Ter-
res de l’Ebre el 2013?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Núria Ventura i Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols per al diagnòstic precoç 
i les actuacions terapèutiques de la síndro-
me d’Asperger
Tram. 314-01341/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3420 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 protocols establerts conjuntament des 
dels Departaments de Salut i Ensenyament pel diag-

nòstic precoç i actuacions terapèutiques del síndrome 
d’Asperger o altres variants de l’espectre autista?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors de seguiment del pro-
tocol i de les unitats de fatiga crònica i fibro-
miàlgia al desembre del 2012
Tram. 314-01342/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3421 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els indicadors de seguiment del protocol i 
de les unitats de «Fatiga crònica i fibromialgia» a de-
sembre del 2012?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els indicadors de seguiment del Pla inter-
departamental de salut mental al desembre 
del 2012
Tram. 314-01343/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3422 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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: 

– Quins són els indicadors de seguiment del Pla Inter-
departamental de Salut Mental a desembre 2012?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes del Pla interdeparta-
mental de salut
Tram. 314-01344/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3423 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 Pla Interdepartamental 
de Salut que obliga la Llei de Salut Pública de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estada mitjana i el percentatge de re-
ingressos als hospitals de la xarxa hospita-
lària d’utilització pública del 2007 ençà
Tram. 314-01345/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3424 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

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 de l’estada mitjana de ca-
da hospital de la xarxa d’utilització pública els darrers 
cinc anys i el percentatge de reingressos en cadascun 
d’ells?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’indicadors de l’increment 
d’ingressos per altes prematures i visites re ite-
rades a urgències als hospitals de la xarxa 
hospitalària d’utilització pública el 2012
Tram. 314-01346/10

 

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 26.02.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Disposa d’indicadors per cada hospital de la xarxa 
d’utilització pública de Catalunya que indiquin que 
han augmentat els ingressos per altes prematures o vi-
sites reiterades a urgències durant el 2012?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers anuncis d’inversions empresarials
	Tram. 310-00020/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat a la xarxa viària
	Tram. 310-00021/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de línies de llars d’infants
	Tram. 310-00022/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00008/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00009/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00010/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00011/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00012/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00013/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00014/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’estrangers que han sol·licitat l’accés a l’assistència sanitària del Servei Català de la Salut des de l’entrada en vigor de la Instrucció 10/2012
	Tram. 311-00059/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de targetes sanitàries que s’han lliurat a ciutadans estrangers que no tenen la cobertura del Sistema Nacional de Salut
	Tram. 311-00060/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acreditació de la condició d’assegurat per a tenir accés a l’assistència sanitària del Servei Català de la Salut
	Tram. 311-00061/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment que l’Institut Nacional de la Seguretat Social lliura amb normalitat l’acreditació de la condició d’assegurat
	Tram. 311-00062/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls d’una campanya per a informar sobre els canvis en la cobertura d’assistència sanitària per a estrangers arran de l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012
	Tram. 311-00063/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els materials o suports informatius de la campanya per a informar sobre els canvis en la cobertura d’assistència sanitària per a estrangers arran de l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012
	Tram. 311-00064/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament de Salut per a informar sobre els canvis en la cobertura d’assistència sanitària per a estrangers arran de l’entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012
	Tram. 311-00065/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la denegació de l’assistència sanitària als estrangers amb targeta sanitària
	Tram. 311-00066/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cobrament per l’assistència sanitària als estrangers en alguns centres de salut
	Tram. 311-00067/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les disposicions reglamentàries per a la protocol·lització dels testaments atorgats davant de rector
	Tram. 311-00068/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment de l’Església catòlica amb relació a la identificació dels testaments atorgats davant de rector
	Tram. 311-00069/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el capteniment dels notaris amb relació a la facilitació de la protocol·lització dels testaments atorgats davant de rector
	Tram. 311-00070/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a identificar els testaments atorgats davant de rector
	Tram. 311-00071/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de les proves de vedells com a festa tradicional
	Tram. 311-00091/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la diferència entre una festa tradicional amb participació d’animals i un espectacle amb participació de bous
	Tram. 311-00092/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’autorització de proves de vedells un cop abolides les corrides de toros
	Tram. 311-00093/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la promoció d’espectacles que recorden les corrides de toros
	Tram. 311-00094/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’una campanya institucional sobre l’abolició de les corrides de toros a Catalunya
	Tram. 311-00095/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la imatge de Catalunya i de les Terres de l’Ebre amb relació a les activitats per a turistes que inclouen paella, ball flamenc i simulació de corrides de toros amb proves de vedells
	Tram. 311-00096/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats per a turistes que inclouen paella, ball flamenc i simulació de corrides de toros amb proves de vedells com a actius paisatgístics, etnogràfics i gastronòmics de Catalunya i de les T
	Tram. 311-00097/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conveniència de promoure com a marca turística de Catalunya la imatge de bous braus, paella i flamenc
	Tram. 311-00098/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els municipis que afectaria el tancament dels serveis d’urgències nocturnes dels centres d’atenció primària del Vallès Oriental
	Tram. 311-00125/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el col·lapse que el tancament dels serveis d’urgències nocturnes dels centres d’atenció primària del Vallès Oriental podria provocar en el servei d’urgències dels hospitals
	Tram. 311-00126/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nou model de sistema mòbil i compartit d’atenció d’urgències sanitàries nocturnes en diversos municipis del Vallès Oriental
	Tram. 311-00127/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un projecte de llei de ciència de Catalunya
	Tram. 311-00128/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tramitació d’un projecte de llei de ciència de Catalunya
	Tram. 311-00129/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament del deute a les administracions locals
	Tram. 311-00130/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’encàrrec a la consultoria PricewaterhouseCoopers amb relació a les reformes del sector públic sanitari
	Tram. 311-00138/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de l’Institut Català d’Oncologia
	Tram. 311-00139/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida (Segrià)
	Tram. 311-00140/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de l’Institut Assistència Sanitària de Girona
	Tram. 311-00141/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de Gestió i Prestació de Serveis de Salut-Tarragona
	Tram. 311-00142/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Sanitari de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00143/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a privatització de la gestió de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00144/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Sanitari del Maresme
	Tram. 311-00145/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 311-00146/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Hospitalari de Vic (Osona)
	Tram. 311-00147/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació amb la privatització de la gestió del Consorci Sanitari de l’Anoia
	Tram. 311-00148/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la gestió del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
	Tram. 311-00149/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Sanitari Integral, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 311-00150/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci de Castelldefels Agent de Salut
	Tram. 311-00151/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a privatització de la gestió de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
	Tram. 311-00152/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de Gesclínic, SA
	Tram. 311-00153/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del CAP Salut Eixample, de Barcelona
	Tram. 311-00154/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona
	Tram. 311-00155/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Parc de Salut Mar, de Barcelona
	Tram. 311-00156/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de la Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 311-00157/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya
	Tram. 311-00158/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Banc de Sang i la Fundació per als serveis de transplantament de teixits i cèl·lules
	Tram. 311-00159/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
	Tram. 311-00160/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió d’UDIAT, Centre Diagnòstic, SA, de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00161/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
	Tram. 311-00162/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Laboratori Intercomarcal
	Tram. 311-00163/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme
	Tram. 311-00164/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la gestió de l’Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA
	Tram. 311-00165/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de Logaritme Serveis Logístics AIE i Coordinació Logística Sanitària AIE
	Tram. 311-00166/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’organisme que va fer l’encàrrec a la consultoria PricewaterhouseCoopers relatiu a les reformes del model sanitari públic català
	Tram. 311-00167/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoopers amb relació a Barnaclínic
	Tram. 311-00168/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoopers amb relació a Logaritme Serveis Logístics AIE i Coordinació Logística Sanitària AIE
	Tram. 311-00169/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoopers amb relació a diverses fundacions de recerca i innovació biomèdica
	Tram. 311-00170/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les alternatives a la privatització per a les empreses públiques i els consorcis
	Tram. 311-00171/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes de què disposa relatius a fusions, gestió compartida i altres reformes en les empreses públiques i els consorcis
	Tram. 311-00172/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes per a simplificar i augmentar l’autonomia de gestió de les empreses públiques i dels consorcis
	Tram. 311-00173/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes per al governament de les empreses públiques i dels consorcis
	Tram. 311-00174/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes per a la reforma de l’Institut Català de la Salut demanats el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00175/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació legislativa i de pressupost relativa al Departament de Salut per al 2013
	Tram. 311-00176/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procés de fragmentació de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-00177/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible autonomia financera de les noves entitats de gestió descentralitzada de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-00178/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les aliances estratègiques, noves empreses o consorcis de què formaran part les noves entitats amb personalitat jurídica pròpia de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-00179/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’autorització de la possible segregació de parts de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-00180/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model d’autonomia de gestió i els models contractuals per als professionals de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 311-00181/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes per al 2013 per al governament de l’ens públic Hospital - Corporació Clínic
	Tram. 311-00182/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fórmula jurídica i els membres del nou ens de gestió de l’Hospital Clínic, de Barcelona
	Tram. 311-00183/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut amb la fundació privada de gestió de l’Hospital Clínic - Corporació Clínic, en el cas que es creï
	Tram. 311-00184/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de configuració del Departament de Salut sobre el grup Clínic
	Tram. 311-00185/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes de reforma per a les empreses públiques i els consorcis assistencials
	Tram. 311-00186/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes de privatització, supressió, fusió, gestió compartida i altres reformes en les empreses públiques i els consorcis assistencials
	Tram. 311-00187/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut amb relació a la reforma dels serveis assistencials de suport al diagnòstic i al tractament del sistema sanitari català
	Tram. 311-00188/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes de reforma del Departament de Salut sobre els centres de recerca biomèdica de Catalunya
	Tram. 311-00189/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut per a les empreses de serveis centrals sanitaris i no sanitaris
	Tram. 311-00190/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentració de les centrals de compres
	Tram. 311-00191/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentració de laboratoris
	Tram. 311-00192/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentració d’empreses d’imatge mèdica
	Tram. 311-00193/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentració del Sistema d’Emergències Mèdiques
	Tram. 311-00194/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació de la història clínica compartida en la xarxa de salut mental i en la xarxa sociosanitària
	Tram. 311-00195/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del Departament de Salut sobre l’aplicació de la interconnexió de la història clínica compartida de la xarxa de salut mental i la recepta electrònica
	Tram. 311-00196/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de diagnòstic i atenció a les persones autistes
	Tram. 311-00197/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del conveni signat amb les diputacions sobre el pagament dels deutes del Govern amb els ajuntaments
	Tram. 311-00208/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari del pagament del deute sobre el Pla únic d’obres i serveis del Govern amb les administracions locals
	Tram. 311-00209/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què Repsol va comunicar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) el vessament a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
	Tram. 311-00210/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què el Departament de Territori i Sostenibilitat es va assabentar del vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre la subsegüent actuació del Departame
	Tram. 311-00211/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què l’Agència Catalana de l’Aigua es va assabentar del vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre la subsegüent actuació de l’Agència
	Tram. 311-00212/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què es va comunicar als alcaldes afectats el vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre les mesures indicades a prendre amb relació a la possible con
	Tram. 311-00213/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què es va comunicar a l’empresa Ematsa el vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre les accions dutes a terme per al garantiment de la salubritat de
	Tram. 311-00214/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les anàlisis de l’Agència Catalana de l’Aigua per a determinar l’impacte en les mines del vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
	Tram. 311-00215/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les anàlisis del Departament de Territori i Sostenibilitat per a determinar l’impacte ambiental al subsòl del vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
	Tram. 311-00216/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les anàlisis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a determinar l’impacte ambiental del vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon 
	Tram. 311-00217/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes amb relació als vessaments d’hidrocarburs de Repsol a Tarragona
	Tram. 311-00218/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’ocultació de la informació sobre el vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
	Tram. 311-00219/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sancions imposades a Repsol pels vessaments a Tarragona
	Tram. 311-00220/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva personació com a acusació en el cas del vessament de Repsol del 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
	Tram. 311-00221/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el replantejament de l’autorització a Repsol de l’obertura de nous pous a la plataforma petroliera Casablanca, a la costa del delta de l’Ebre, davant dels vessaments reiterats de l’empresa
	Tram. 311-00222/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seu posicionament en la Comissió de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Integral del Litoral a Tarragona davant del vessament de Repsol del 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del pol
	Tram. 311-00223/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem contra dos expresidents de Ferrocarrils de la Generalitat condemnats a indemnitzar aquesta empresa per apropiació indeguda de recursos públics
	Tram. 311-00232/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vessament a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01123/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tones de productes petroliers vessades a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01124/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què es va assabentar del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01125/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es va assabentar del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01126/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc que ocupa el vessament de l’octubre del 2012 a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) en la història d’aquests vessaments
	Tram. 314-01127/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01128/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què Repsol va comunicar el vessament d’hidrocarburs a les instal·lacions de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01129/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en el medi del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01130/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els aqüífers del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01131/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en el Francolí del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01132/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01133/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01134/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de la Delegació del Govern a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01135/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials de Governació a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01136/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01137/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01138/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu
	Tram. 314-01139/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01140/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona en el vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01141/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desactivació del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona en el vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01142/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients incoats pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01143/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la tramitació dels expedients incoats pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01144/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de reparació que s’han fet pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01145/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres de reparació que s’han fet pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01146/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi del subsòl per a conèixer els efectes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01147/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les anàlisis del subsòl per a conèixer els efectes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01148/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi de l’aigua del Francolí que s’ha fet per a conèixer els efectes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01149/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de l’anàlisi de l’aigua del Francolí que s’ha fet per a conèixer els efectes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01150/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravetat del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01151/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions previstes pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01152/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les institucions del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01153/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a la població del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01154/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finiment dels expedients incoats pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01155/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del Pla interdepartamental de salut pública
	Tram. 314-01156/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació d’alguna empresa consultora i el finançament dels treballs d’assessorament del Pla de salut 2011-2015
	Tram. 314-01157/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució dels compromisos del Pacte de salut del Vallès Occidental per als municipis de l’àrea de Terrassa
	Tram. 314-01158/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els centres sanitaris concertats
	Tram. 314-01160/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb cadascun dels centres sanitaris i sociosanitaris en data del 18 de febrer de 2013
	Tram. 314-01161/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat pendent de pagar a la Mútua de Terrassa
	Tram. 314-01162/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al pagament del deute pendent amb la Mútua de Terrassa i la resta de centres sanitaris concertats
	Tram. 314-01163/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri del Servei Català de la Salut per a fixar la quantitat que es paga a la Mútua de Terrassa en concepte de direcció per objectius
	Tram. 314-01164/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negació a mostrar als representants dels treballadors de centres concertats els concerts signats entre aquests centres i el Servei Català de la Salut
	Tram. 314-01165/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat anual que rep la Mútua de Terrassa pel Pla integral d’urgències de Catalunya
	Tram. 314-01166/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
	Tram. 314-01167/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’interès d’algun grup empresarial a adquirir l’Hospital Dos de Maig
	Tram. 314-01168/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ambulàncies en servei per al reforç que estableix el Pla integral d’urgències de Catalunya per als mesos d’hivern en data de l’1 de gener de 2012 i del 2 de febrer de 2012
	Tram. 314-01170/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la supressió d’ambulàncies corresponents al reforç del Pla integral d’urgències de Catalunya en data de l’1 i del 15 de febrer de 2013
	Tram. 314-01171/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de disminuir serveis d’ambulàncies i personal en el transport sanitari urgent
	Tram. 314-01172/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a convocar el concurs públic per a la contractació dels serveis de transport sanitari urgent i la dotació econòmica prevista
	Tram. 314-01173/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diners destinats a pagar l’assessorament i la realització d’informes a la consultora Deloitte del 2011 ençà
	Tram. 314-01174/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tasques d’assessorament i els informes fets per la consultora Deloitte del 2011 ençà
	Tram. 314-01175/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes lliurats per la consultora Deloitte a la Generalitat
	Tram. 314-01176/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes rebuts sense haver estat encarregats i sobre les consultores que els han fet
	Tram. 314-01177/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe «Aproximació a un nou plantejament estratègic per a les empreses públiques i els consorcis de salut de la Generalitat» fet per PricewaterhouseCoopers
	Tram. 314-01178/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vessament de Repsol del 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
	Tram. 314-01179/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures compensatòries per als treballadors públics afectats per retallades salarials
	Tram. 314-01180/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments d’adjudicació d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 314-01181/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa Derbi, de Martorelles (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01182/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la deslocalització d’empreses
	Tram. 314-01183/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’un assessor del Departament d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-01184/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la designació del secretari d’Ocupació
	Tram. 314-01185/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir els tràmits administratius de les empreses
	Tram. 314-01186/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els concursos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació atorgats a Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones
	Tram. 314-01187/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de la inversió prevista en el Pacte de salut del Vallès Occidental per a l’àrea de Terrassa
	Tram. 314-01188/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del sistema d’incentivació professional als centres sanitaris
	Tram. 314-01189/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consells comarcals en concepte de beques de menjador i transport escolar en data de l’1 de febrer de 2013
	Tram. 314-01190/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de delictes i faltes comesos a la regió policial Pirineu Occidental el 2012
	Tram. 314-01191/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar l’increment de delictes i faltes a la regió policial Pirineu Occidental el 2013
	Tram. 314-01192/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’increment de delictes i faltes a la regió policial Pirineu Occidental el 2012
	Tram. 314-01193/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i faltes a la regió policial Ponent el 2013
	Tram. 314-01194/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris amb violència o intimidació a la regió policial Central el 2012
	Tram. 314-01195/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i faltes a la regió policial Central el 2013
	Tram. 314-01196/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’increment de delictes i faltes a la regió policial del Camp de Tarragona el 2012
	Tram. 314-01197/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i faltes a la regió policial del Camp de Tarragona el 2013
	Tram. 314-01198/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el nombre de delictes i faltes és més elevat a la regió policial de Barcelona
	Tram. 314-01199/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de delictes i faltes a la regió policial de Barcelona
	Tram. 314-01200/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el nombre de delictes i faltes és més elevat a la regió policial del Camp de Tarragona
	Tram. 314-01201/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de delictes i faltes a la regió policial del Camp de Tarragona
	Tram. 314-01202/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de delictes i faltes comesos a la regió policial Central el 2012
	Tram. 314-01203/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de delictes i faltes a la regió policial Central el 2013
	Tram. 314-01204/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de delictes contra el patrimoni el 2012
	Tram. 314-01205/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de delictes contra el patrimoni
	Tram. 314-01206/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris amb violència o intimidació el 2012
	Tram. 314-01207/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris amb violència o intimidació
	Tram. 314-01208/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris amb violència a domicilis el 2012
	Tram. 314-01209/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris amb violència a domicilis
	Tram. 314-01210/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris a establiments comercials el 2012
	Tram. 314-01211/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris a establiments comercials
	Tram. 314-01212/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris amb estrebada el 2012
	Tram. 314-01213/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris amb estrebada
	Tram. 314-01214/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris amb violència a la via pública el 2012
	Tram. 314-01215/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris amb violència a la via pública
	Tram. 314-01216/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de furts el 2012
	Tram. 314-01217/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a reduir el nombre de furts
	Tram. 314-01218/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de delictes contra el patrimoni i sobre les mesures previstes per a reduir-ne el nombre
	Tram. 314-01219/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de les faltes d’estafa i sobre les mesures previstes per a reduir-ne el nombre
	Tram. 314-01220/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que el sistema de transport sanitari urgent estigui en risc
	Tram. 314-01221/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur de les ambulàncies de reforç de suport vital bàsic per als mesos d’estiu
	Tram. 314-01222/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris amb violència o intimidació a la regió policial Metropolitana Sud el 2012
	Tram. 314-01223/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i faltes a la regió policial Metropolitana Sud el 2013
	Tram. 314-01224/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de delictes i faltes comesos a la regió policial Metropolitana Sud el 2012
	Tram. 314-01225/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar l’increment de delictes i faltes a la regió policial Metropolitana Sud el 2013
	Tram. 314-01226/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i faltes a la regió policial Girona el 2013
	Tram. 314-01227/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de delictes i faltes comesos a la regió policial Girona el 2012
	Tram. 314-01228/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar l’increment dels delictes i faltes a la regió policial Girona el 2013
	Tram. 314-01229/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de robatoris amb violència o intimidació a la regió policial Girona el 2012
	Tram. 314-01230/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a implantar un sistema de justificació d’absències per motius de salut i modificar-lo al cap de pocs dies
	Tram. 314-01231/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en l’absentisme laboral de les instruccions 5/2012, del 15 d’octubre, i 6/2012, del 5 de novembre, relatives a la justificació d’absències per motius de salut
	Tram. 314-01232/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fiabilitat de les justificacions de les absències per motius de salut que presentaven els treballadors de la Generalitat abans del 15 d’octubre de 2012
	Tram. 314-01233/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades d’absentisme laboral a la Generalitat per motius de salut
	Tram. 314-01234/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’absentisme laboral per motius de salut i la falta de prevenció de riscos laborals
	Tram. 314-01235/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació en la vida personal i familiar dels treballadors de la Generalitat de les retallades de prestacions econòmiques per incapacitat temporal
	Tram. 314-01236/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en l’eficiència dels serveis de l’Administració de la Generalitat del fet que persones malaltes no agafin baixes per a no veure reduïts llurs ingressos
	Tram. 314-01237/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de modificar les instruccions 5/2012, del 15 d’octubre, i 6/2012, del 5 de novembre, relatives a la justificació d’absències per motius de salut
	Tram. 314-01238/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes i les faltes comesos a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 2012
	Tram. 314-01239/10
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