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1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
oficines de representació de l’Agència de Suport a l’Empre-
sa Catalana
Tram. 314-00087/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del lloguer, el manteniment i el personal de les oficines 
de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana el 2011 i el 2012
Tram. 314-00088/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres de promoció turística de la Generalitat el 2011
Tram. 314-00089/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres de promoció turística de la Generalitat el 2012
Tram. 314-00090/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres d’infraestructures que han patit aturades el 2011 
i el 2012
Tram. 314-00210/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres d’infraestructures que han patit aturades el 2011 
i el 2012
Tram. 314-00212/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents rurals el 2011 i el 2012
Tram. 314-00230/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que van rebre la renda mínima d’inser-
ció social el 2011 i el 2012
Tram. 314-00231/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un pla urgent per a pagar el deute a les entitats 
del tercer sector social
Tram. 314-00253/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per a enfortir la planificació estratègi-
ca dels incendis als massissos forestals
Tram. 314-00257/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per a millorar els mitjans i els recur-
sos de prevenció als cossos d’agents rurals i a les agrupaci-
ons de defensa forestal
Tram. 314-00258/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per a incrementar la dotació econò-
mica als ajuntaments per a la neteja de terrenys forestals
Tram. 314-00259/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per a dotar de recursos i aprovar el 
Pla general de política forestal
Tram. 314-00261/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de neteja de la superfície forestal
Tram. 314-00262/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per a promoure l’activitat econòmica 
forestal i la creació de llocs de treball
Tram. 314-00263/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de la ramaderia extensiva com a mesura de des-
envolupament rural i de neteja del bosc
Tram. 314-00264/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures dutes a terme per a fomentar la gestió forestal 
sostenible
Tram. 314-00265/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cursos de formació per a agents rurals impartits per l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 314-00267/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deslliurament de tasques administratives dels agents rurals 
per a exercir llurs funcions en el territori
Tram. 314-00268/10
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplegament de les categories en el Cos d’Agents Rurals
Tram. 314-00270/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de membres del Cos d’Agents Rurals que es dedi-
quen a tasques administratives
Tram. 314-00271/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes del Consorci de la Serra de Llaberia
Tram. 314-00273/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les condicions posades per la UNESCO i la proposta pre-
sentada pel consell promotor d’Ebre Biosfera amb relació 
a la candidatura de les Terres de l’Ebre com a Reserva de 
la Biosfera
Tram. 314-00284/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats del projecte de la banda ampla rural via satèl·lit a la 
Ribera d’Ebre
Tram. 314-00287/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament del projecte del tren turístic a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-00289/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’impuls dels estudis per a l’ela-
boració d’una llei de creació d’un fons de terres agrícoles i 
silvícoles
Tram. 314-00300/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’aprovació d’un pla interdepar-
tamental per a optimitzar els recursos de la silvicultura i de 
les explotacions forestals
Tram. 314-00301/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’aprovació del Pla de regadius 
2008-2020
Tram. 314-00302/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la modificació del marc regula-
dor del finançament i la modernització dels regadius
Tram. 314-00303/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a impulsar la reducció de l’IVA al 
7% en la tarifa de l’energia elèctrica destinada a la millora de 
l’eficiència dels sistemes de reg
Tram. 314-00304/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per al canvi de modalitat de les tarifes 
energètiques per als usuaris de sistemes de reg
Tram. 314-00305/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la creació d’un centre d’estudis 
sobre els regadius a Catalunya
Tram. 314-00306/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’impuls de la concentració 
parcel·lària per a l’adequació de la dimensió de les explotaci-
ons a l’activitat agrària
Tram. 314-00307/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per al suport d’iniciatives de diversi-
ficació per a ajudar els joves a començar activitats econò-
miques
Tram. 314-00309/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a impulsar la producció d’ener-
gies renovables en les explotacions agrícoles i ramaderes
Tram. 314-00311/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls d’una nova llei de cooperatives adaptada a la situa-
ció real i als reptes del cooperativisme agrari
Tram. 314-00333/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana amb el 
Consell Comarcal del Priorat
Tram. 314-00382/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 
al Priorat
Tram. 314-00383/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses beneficiàries de les actuacions de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana al Priorat
Tram. 314-00384/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana amb les 
administracions locals de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-00385/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana a 
les Terres de l’Ebre
Tram. 314-00386/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses beneficiàries de les actuacions de l’Agència de 
Suport a l’Empresa Catalana a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-00387/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de la Mesa d’Alcaldes per al Desenvolupament 
de l’Energia que han rebut suport econòmic del Govern
Tram. 314-00389/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
relacions amb la Mesa d’Alcaldes per al Desenvolupament 
de l’Energia
Tram. 314-00390/10
Resposta del Govern p. 31
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

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
Retirada p. 32

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu per a no publicar la normativa regulado-
ra de la borsa de treball de tècnics especialistes de serveis 
penitenciaris
Tram. 311-00233/10
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris de selecció dels interins de la borsa de 
treball de tècnics especialistes de serveis penitenciaris
Tram. 311-00234/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el criteri d’antiguitat general aplicat per al ces-
sament d’interins del cos tècnics especialistes de serveis 
penitenciaris el 2011
Tram. 311-00235/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la normativa aplicada per a no nomenar funciona-
ris de carrera funcionaris amb oposició aprovada i declarats 
aptes pel tribunal qualificador
Tram. 311-00236/10
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment del compromís de recol·locació 
progressiva de tècnics especialistes de serveis penitenciaris 
cessats el 2011
Tram. 311-00237/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del cànon de dret de superfície del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00238/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el cost del manteniment i la vigilància privada 
del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 311-00239/10
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del manteniment i el funcionament del Cen-
tre Penitenciari de Girona
Tram. 311-00240/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del manteniment i el funcionament del Cen-
tre Penitenciari de Figueres
Tram. 311-00241/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius que impedeixen l’obertura del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00242/10
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’obertura del Centre Penitenciari Puig 
de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00243/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost del manteniment i el funcionament del Cen-
tre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès), i sobre 
els motius que n’impedeixen l’obertura
Tram. 311-00244/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la data d’obertura del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 311-00245/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les condicions de salubritat i higiene a la presó 
Model, de Barcelona
Tram. 311-00246/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el termini previst per al tancament de la presó 
Model, de Barcelona
Tram. 311-00247/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la vigència del projecte de construcció d’un nou 
centre penitenciari a la Zona Franca de Barcelona
Tram. 311-00248/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la modificació o la cancel·lació del projecte de 
construcció d’un nou centre penitenciari a la Zona Franca 
de Barcelona
Tram. 311-00249/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’inici de les obres del nou centre penitenciari de la 
Zona Franca de Barcelona
Tram. 311-00250/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el termini per a la posada en funcionament del nou 
centre penitenciari de la Zona Franca de Barcelona
Tram. 311-00251/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment dels delictes contra el patrimoni 
el 2012
Tram. 311-00252/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment dels robatoris amb violència i intimida-
ció el 2012
Tram. 311-00253/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment dels robatoris amb violència als domi-
cilis el 2012
Tram. 311-00254/10
Anunci p. 39
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment dels robatoris en es tabliments comercials 
el 2012
Tram. 311-00255/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment de les estrebades el 2012
Tram. 311-00256/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment dels robatoris amb violència a la via 
pública el 2012
Tram. 311-00257/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment dels furts el 2012
Tram. 311-00258/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment dels delictes contra el patrimoni 
no especificats en l’Informe sobre l’evolució dels fets penals 
coneguts per la Policia de Catalunya el 2012
Tram. 311-00259/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment de les faltes d’estafa el 2012
Tram. 311-00260/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la destinació de l’import del cànon per l’adjudica-
ció de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta d’Ai-
gües Ter Llobregat a Acciona
Tram. 311-00262/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el règim de producció de la instal·lació de tracta-
ment d’aigua marina del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00263/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies de producció de la instal·lació de tracta-
ment d’aigua marina del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 
que han estat en funcionament el 2013 i sobre el règim de 
producció d’aquesta instal·lació al desembre del 2012
Tram. 311-00264/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el règim de producció de la instal·lació de tracta-
ment d’aigua marina del delta de la Tordera
Tram. 311-00265/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies de producció de la instal·lació de tracta-
ment d’aigua marina del delta de la Tordera que han estat en 
funcionament el 2013
Tram. 311-00266/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el volum d’aigua del sistema del Llobregat captada 
i tractada a l’estació de tractament d’aigua potable de Sant 
Joan Despí (Baix Llobregat)
Tram. 311-00267/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el volum d’aigua del sistema del Ter captada i trac-

tada a l’estació de tractament d’aigua potable de Cardedeu 
(Vallès Oriental)
Tram. 311-00268/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment de les prescripcions tècniques 
per part de la concessionària de la gestió del servei d’abas-
timent d’aigua en alta a Aigües Ter Llobregat
Tram. 311-00269/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del Compromís del Ter del 2010, de 
retorn progressiu de cabal d’aigua al Ter i reducció del trans-
vasament a la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00270/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el grau de compliment del Compromís del Ter 
el 2012
Tram. 311-00271/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la política amb relació als runams salins i les 
salmorres del Bages
Tram. 311-00272/10
Anunci p. 45

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els viatges del president de la Generalitat a Massachusetts 
i Portugal
Tram. 314-01347/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tarifa de l’aigua
Tram. 314-01348/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu de la creació d’una filial d’atenció primària a Girona 
amb les vint-i-sis àrees bàsiques de salut de l’Institut Català 
de la Salut i dotar-la d’entitat jurídica pròpia
Tram. 314-01349/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió de la sanitat i l’interès a proposar canvis en la Llei de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-01350/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió d’una partida pressupostària en els pressupostos 
del 2013 per a iniciar les obres de l’Institut Cal Gravat, de 
Manresa (Bages)
Tram. 314-01351/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de l’Institut Cal Gravat, de Manresa (Ba-
ges)
Tram. 314-01352/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de l’edifici de l’Escola Valldaura de Manresa (Bages)
Tram. 314-01353/10
Formulació p. 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la planificació de la instal·lació de mòduls prefabricats per 
a escoles
Tram. 314-01354/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’edifici nou per a emplaçar l’Escola Flama, de Manresa (Ba-
ges)
Tram. 314-01355/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possible reforma de l’edifici de l’Escola Flama, de Manresa 
(Bages)
Tram. 314-01356/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reformar el gimnàs de l’Escola Flama, de Man-
resa (Bages)
Tram. 314-01357/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat del desdoblament dels cursos a l’Escola Flama, 
de Manresa (Bages)
Tram. 314-01358/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’atorgar ajuts per transport escolar a les famílies 
de l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
Tram. 314-01359/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a pal·liar l’increment de preus del transport es-
colar de l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
Tram. 314-01360/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat de fusionar l’Escola Flama i l’Escola Valldaura, 
de Manresa (Bages)
Tram. 314-01361/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient de regulació d’ocupació d’Orizonia
Tram. 314-01362/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a l’execució de les obres de la línia 9 
del metro
Tram. 314-01363/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis encarregats a diverses empreses en el període 
2000-2012
Tram. 314-01364/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients incoats per l’Oficina Antifrau de Catalunya i so-
bre els viatges oficials del seu equip directiu
Tram. 314-01365/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
venciment dels contractes de gestió de les àrees bàsiques 
de salut i els centres d’atenció primària
Tram. 314-01366/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de la Central de Balanços el 2011
Tram. 314-01367/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa per al sector de la salut el 2013
Tram. 314-01368/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i Tres 
per 3, SA
Tram. 314-01369/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Tram. 314-01370/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el 
Departament d’Ensenyament
Tram. 314-01371/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el 
Centre Excursionista de Catalunya
Tram. 314-01372/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el 
Consorci de Biblioteques de Catalunya
Tram. 314-01373/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i l’As-
sociació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies
Tram. 314-01374/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i la 
Universitat Ramon Llull
Tram. 314-01375/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i la 
Universitat Autònoma de Barcelona
Tram. 314-01376/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prova d’avaluació de competències bàsiques als alumnes de 
quart d’ESO
Tram. 314-01377/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió del cost de les proves d’avaluació que proposa el 
projecte de llei orgànica de millorament de la qualitat edu-
cativa
Tram. 314-01378/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de matriculació a l’educació pública amb relació 
a les llengües maternes que s’hi han fet constar
Tram. 314-01380/10
Formulació p. 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Medi-
terrània de Barcelona
Tram. 314-01381/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Institut Fabra 
i Coats, de Barcelona
Tram. 314-01382/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Flu-
vià, de Barcelona
Tram. 314-01383/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Ag-
nès, de Sitges (Garraf)
Tram. 314-01384/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Mont-
cau Ordal, de Subirats (Alt Penedès)
Tram. 314-01385/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Lola 
Anglada, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-01386/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Bufa-
là II, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-01387/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Marta 
Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01388/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Marta 
Mata, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-01389/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Mont-
serrat Vayreda, de Roses (Alt Empordà)
Tram. 314-01390/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa d’un nou institut 
a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-01391/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa d’una nova esco-
la a Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-01392/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el 
motiu per a no publicar la normativa reguladora de la borsa 
de treball de tècnics especialistes de serveis penitenciaris
Tram. 314-01393/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre 
els criteris de selecció dels interins de la borsa de treball de 
tècnics especialistes de serveis penitenciaris
Tram. 314-01394/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el 
criteri d’antiguitat general aplicat per al cessament d’interins 
del cos tècnics especialistes de serveis penitenciaris el 2011
Tram. 314-01395/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre la 
normativa aplicada per a no nomenar funcionaris de carrera 
funcionaris amb oposició aprovada i declarats aptes pel tri-
bunal qualificador
Tram. 314-01396/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre 
el compliment del compromís de recol·locació progressiva 
de tècnics especialistes de serveis penitenciaris cessats el 
2011
Tram. 314-01397/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el 
cost del cànon de dret de superfície del Centre Penitenciari 
Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01398/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el 
cost del manteniment i la vigilància privada del Centre Peni-
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01399/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el 
cost del manteniment i el funcionament del Centre Peniten-
ciari de Girona
Tram. 314-01400/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el 
cost del manteniment i el funcionament del Centre Peniten-
ciari de Figueres
Tram. 314-01401/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre 
els motius que impedeixen l’obertura del Centre Penitenciari 
Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01402/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre la 
previsió d’obertura del Centre Penitenciari Puig de les Bas-
ses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01403/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el 
cost del manteniment i el funcionament del Centre Peniten-
ciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès), i sobre els motius 
que n’impedeixen l’obertura
Tram. 314-01404/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre 
els motius que impedeixen l’obertura del Centre Mas d’En-
ric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-01405/10
Formulació p. 67
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Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre la 
data d’obertura del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Cat-
llar (Tarragonès)
Tram. 314-01406/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre 
les condicions de salubritat i higiene a la presó Model, de 
Barcelona
Tram. 314-01407/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el 
termini previst per al tancament de la presó Model, de Bar-
celona
Tram. 314-01408/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre la 
vigència del projecte de construcció d’un nou centre peni-
tenciari a la Zona Franca de Barcelona
Tram. 314-01409/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre 
la modificació o la cancel·lació del projecte de construcció 
d’un nou centre penitenciari a la Zona Franca de Barcelona
Tram. 314-01410/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre 
l’inici de les obres del nou centre penitenciari de la Zona 
Franca de Barcelona
Tram. 314-01411/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el 
termini per a la posada en funcionament del nou centre peni-
tenciari de la Zona Franca de Barcelona
Tram. 314-01412/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament de línies de preescolar a escoles de Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-01413/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta de l’Ajuntament de Mataró a la proposta de tan-
cament de línies de preescolar a escoles d’aquest municipi
Tram. 314-01414/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de transferència i la construcció del nou edifici de 
l’Institut Bruguers, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-01415/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’un centre d’educació secundària al barri de Ga-
và Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-01416/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’equipaments per a educació secundària a Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01417/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió d’alguna partida pressupostària en els pressupos-
tos del 2013 per a equipaments d’educació secundària a 
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-01418/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment de converses amb l’Ajuntament de Gavà (Baix 
Llobregat) amb relació a la necessitat d’equipaments d’edu-
cació secundària en aquest municipi
Tram. 314-01419/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés dels joves de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobre-
gat) a un nou centre d’educació secundària
Tram. 314-01420/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobre-
gat) amb relació a la necessitat d’un nou centre d’educació 
secundària
Tram. 314-01421/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un institut a Santa Coloma de Cervelló (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-01422/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció en data de l’1 de febrer de 2013
Tram. 314-01423/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que perceben la renda mínima d’in-
serció, desglossat per comarques, en data de l’1 de febrer 
de 2013
Tram. 314-01424/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció a Barcelona en data de l’1 de febrer de 2013
Tram. 314-01425/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que perceben la renda mínima d’inser-
ció, desglossat per demarcacions territorials, en data de l’1 
de febrer de 2013
Tram. 314-01426/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import liquidat per al pagament de la renda mínima d’inser-
ció del 2007 al 2012
Tram. 314-01427/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reforma de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-01428/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adscripció de la renda mínima d’inserció al Departament 
d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-01429/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de renda mínima d’inserció pendents 
de resoldre el desembre del 2011, el juliol del 2012, el de-
sembre del 2012 i el febrer del 2013
Tram. 314-01430/10
Formulació p. 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han sortit del Programa de la ren-
da mínima d’inserció, desglossat per comarques, el 2012
Tram. 314-01431/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació amb el Departament de Benestar Social i Famí-
lia amb relació a la renda mínima d’inserció
Tram. 314-01432/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes amb empreses alienes per a fer algun servei rela-
cionat amb la renda mínima d’inserció el 2012
Tram. 314-01433/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds de la renda mínima d’inserció que no compli-
en els criteris d’accés des de l’entrada en vigor del Decret 
384/2011
Tram. 314-01434/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denegacions de la renda mínima d’inserció des de l’entrada 
en vigor del Decret 384/2011
Tram. 314-01435/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció que han estat de-
negades per silenci administratiu des de l’entrada en vigor 
del Decret 384/2011
Tram. 314-01436/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a denegar la renda mínima d’inserció en aplicació 
del Decret 384/2011
Tram. 314-01437/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions de la Comissió Interdepartamental de la 
Renda Mínima d’Inserció el 2012
Tram. 314-01438/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat del Consell Assessor de Polítiques Socials i Fa-
miliars
Tram. 314-01439/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament del Consell Assessor de Polítiques Socials i 
Familiars
Tram. 314-01440/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
informes i treballs del Consell Assessor de Polítiques Soci-
als i Familiars
Tram. 314-01441/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
difusió dels treballs fets pel Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars
Tram. 314-01442/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abonament de la prestació econòmica de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-01443/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció que han estat de-
negades el 2011 i el 2012
Tram. 314-01444/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els beneficiaris del Programa de la renda mínima d’inserció 
abans de l’entrada en vigor del Decret 384/2011
Tram. 314-01445/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic que ha comportat l’entrada en vigor del 
Decret 384/2011
Tram. 314-01446/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les excepcions tramitades amb relació a la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-01447/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a evitar l’expedient de regulació 
d’ocupació de l’empresa Ercros
Tram. 314-01448/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes per a evitar l’expedient de regulació d’ocu-
pació de l’empresa Ercros
Tram. 314-01449/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració del pla de reindustrialització de les comarques 
amb implantació de nuclears
Tram. 314-01450/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la incentivació de noves activitats productives a la Ribera 
d’Ebre amb l’empresa Ercros
Tram. 314-01451/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la incentivació de noves activitats productives a la Ribera 
d’Ebre
Tram. 314-01452/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en valor de les capacitats de Flix i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-01453/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de descontaminació del riu Ebre a Flix (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-01454/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acceleració de les obres de descontaminació del riu Ebre a 
Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-01455/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació d’una planta de biomassa a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-01456/10
Formulació p. 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu
Tram. 314-01457/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’arranjament i millora de la carretera C-55 entre Abrera i 
Solsona
Tram. 314-01458/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recuperació del servei de l’aeri entre Esparreguera i Olesa 
de Montserrat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01459/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri per a tancar l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp 
(Baix Camp)
Tram. 314-01460/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coordinació i la resposta de l’Ajuntament de la Selva del 
Camp (Baix Camp) amb relació a la supressió de les línies de 
P3 de l’Escola Gil Cristià d’aquest municipi
Tram. 314-01461/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
significat del terme «tancament progressiu» amb relació a 
l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-01462/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dificultats que tindrà la direcció de l’Escola Gil Cristià, de la 
Selva del Camp (Baix Camp), per a gestionar el procés de 
tancament
Tram. 314-01463/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dificultat i la incertesa que provoca a les famílies l’anunci del 
tancament progressiu de l’Escola Gil Cristià, de la Selva del 
Camp (Baix Camp)
Tram. 314-01464/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per a no obrir la preinscripció de la línia de P3 a l’Esco-
la Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-01465/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions prèvies a l’anunci a la premsa del tancament 
progressiu de l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix 
Camp)
Tram. 314-01466/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes de les escoles de la Selva del Camp 
(Baix Camp)
Tram. 314-01467/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació acústica a Castelldefels pel pas de trànsit ro-
dat de les carreteres C-31 i C-32
Tram. 314-01468/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació econòmica del Consorci del Parc de Collserola
Tram. 314-01469/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria d’un concurs públic per a la gestió dels centres 
d’atenció primària de Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-01470/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament d’escoles, la supressió de línies d’ensenyament i 
els efectes d’aquestes actuacions
Tram. 314-01471/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió d’una línia de P3 a l’Escola Joan Coromines, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-01472/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de plans individuals de la renda mínima d’inserció 
aprovats i pendents de pagament
Tram. 314-01473/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01474/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Institut Lluís de Requesens, de Molins de Rei (Baix Llobre-
gat)
Tram. 314-01475/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de les obres d’ampliació i millora de l’Escola Bernat 
de Mogoda, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-01476/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nous tipus de targetes sanitàries que s’enviaran als estran-
gers en situació irregular
Tram. 314-01477/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació i les mesures del Departament d’Interior amb re-
lació al cas Macedònia
Tram. 314-01478/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de tasques de comandament per part de bom-
bers de l’escala bàsica
Tram. 314-01479/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del fons d’ajut social destinat al Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01480/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la seguretat dels mossos d’esquadra de 
servei
Tram. 314-01481/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients de regulació d’ocupació presentats 
per la Generalitat el 2012 i sobre la previsió de canviar-ne la 
normativa
Tram. 314-01482/10
Formulació p. 95
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos destinats a les escoles concertades d’Esplugues 
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01483/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció sanitària al barri de Ca n’Aimeric, de Castelldefels 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01484/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa del CAP Florida 2, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-01485/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de l’import del cànon per l’adjudicació de la ges-
tió del servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llo-
bregat a Acciona
Tram. 314-01486/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
règim de producció de la instal·lació de tractament d’aigua 
marina del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01487/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de producció de la instal·lació de tractament d’aigua 
marina del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) que han estat 
en funcionament el 2013
Tram. 314-01488/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
règim de producció de la instal·lació de tractament d’aigua 
marina del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) al desembre 
del 2012
Tram. 314-01489/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
règim de producció de la instal·lació de tractament d’aigua 
marina del delta de la Tordera
Tram. 314-01490/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de producció de la instal·lació de tractament d’aigua 
marina del delta de la Tordera que han estat en funciona-
ment el 2013
Tram. 314-01491/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum d’aigua del sistema del Llobregat captada i tractada a 
l’estació de tractament d’aigua potable de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01492/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum d’aigua del sistema del Ter captada i tractada a l’es-
tació de tractament d’aigua potable de Cardedeu (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-01493/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de les prescripcions tècniques per part de la 
concessionària de la gestió del servei d’abastiment d’aigua 
en alta a Aigües Ter Llobregat
Tram. 314-01494/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del Compromís del Ter del 2010, de retorn pro-
gressiu de cabal d’aigua al Ter i reducció del transvasament 
a la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 314-01495/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment del Compromís del Ter el 2012
Tram. 314-01496/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
decisió del Consell de Seguretat Nuclear de sancionar l’em-
presa propietària de les centrals nuclears d’Ascó per no sa-
ber l’emplaçament de fonts radioactives d’acord amb la Llei 
de l’Estat 25/1964, sobre energia nuclear
Tram. 314-01497/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de la gravetat del fet que l’empresa propietària 
de les centrals nuclears d’Ascó no pugui precisar de manera 
exacta l’emplaçament de fonts radioactives en desús
Tram. 314-01498/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com es va assabentar de la pèrdua d’informació de 
fonts radioactives de les centrals nuclears d’Ascó
Tram. 314-01499/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
moment en què es va assabentar de la pèrdua d’informació 
de fonts radioactives de les centrals nuclears d’Ascó
Tram. 314-01500/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions des que el Consell de Seguretat Nuclear va 
difondre la pèrdua d’informació de fonts radioactives de les 
centrals nuclears d’Ascó
Tram. 314-01501/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva actuació davant l’obertura d’un expedient sancionador 
per infracció greu per part del Ministeri d’Indústria a l’empre-
sa propietària de les centrals nuclears d’Ascó per la pèrdua 
d’informació de fonts radioactives
Tram. 314-01502/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supervisió de les mesures que les centrals nuclears d’Ascó 
han de prendre per a evitar fets com la pèrdua d’informació 
de fonts radioactives
Tram. 314-01503/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió en el contracte programa amb la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals de l’obligació de tenir delegaci-
ons territorials estables de producció de continguts
Tram. 314-01504/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obligació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als d’emetre informació de tots els territoris de Catalunya i 
de produir-la en el territori mateix
Tram. 314-01505/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
decisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
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de tancar les delegacions territorials del Pirineu, el Pallars, la 
Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-01506/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres d’habitatges de protecció oficial al sector 
Gornal III, de l’Hospitalet de Llobregat, en compliment de la 
Resolució 487/IX del Parlament de Catalunya
Tram. 314-01507/10
Formulació p. 104

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els motius del tancament de les delegacions 
territorials al Pirineu, el Pallars, la Catalunya del Nord i les 
Terres de l’Ebre
Tram. 325-00011/10
Formulació p. 104

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el cost de les corresponsalies del Pirineu, el 
Pallars, la Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre
Tram. 325-00012/10
Formulació p. 105

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el nombre de peces informatives produïdes i 
emeses per les delegacions territorials del Pirineu, el Pallars, 
la Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre del 2007 ençà
Tram. 325-00013/10
Formulació p. 105

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el cost anual de les delegacions de la Cor-
poració fora dels estudis centrals de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)
Tram. 325-00014/10
Formulació p. 105

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’obligació de la Corporació d’emetre infor-
mació de tots els territoris de Catalunya i de produir-la en el 
territori mateix
Tram. 325-00015/10
Formulació p. 106

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els mitjans per a produir i emetre la infor-
mació sobre els territoris en què la Corporació deixa de tenir 
delegacions
Tram. 325-00016/10
Formulació p. 106
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les oficines de representació de l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana
Tram. 314-00087/10

Resposta del Govern
Reg. 3754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00087/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les oficines de representació de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

Els països i ciutats en les que ACC1Ó disposa d’ofi-
cines representatives poden ser consultats a la web 
www.acc10.cat.

L’any 2011 no es va obrir cap oficina exterior d’ACC1Ó,  
i l’any 2012 s’han obert les oficines de Bogotà (Colòm-
bia) i Seül (Corea del Sud).

Cal destacar que al 2011 es va tancar l’oficina de Mon-
tevideo (Uruguai) i al 2012 s’han tancat les oficines de 
Budapest (Hongria) i Lisboa (Portugal).

No hi ha cap país ni ciutat en els que ACC1Ó tingui 
representant però no disposi d’oficina l’any 2011 i l’any 
2012.

ACC1Ó té prevista l’obertura d’una oficina a Alger 
(Algèria) aquest any 2013.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer, el manteniment i el 
personal de les oficines de l’Agència de Su-
port a l’Empresa Catalana el 2011 i el 2012
Tram. 314-00088/10

Resposta del Govern
Reg. 3755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00088/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del lloguer, el manteniment i el personal de les 
oficines de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 
el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

– El cost que va suposar durant l’exercici 2011 i 2012 
el funcionament i el manteniment de les oficines a 
l’exterior d’ACC10, està inclòs a les partides 2011-
D/7025/4900001/642 i 2012-D/7025/4900001/662 res-
pectivament, de la Llei 6/2011, de 27 de juliol i de la 
Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2011 i per al 2012, desti-
nades a oficines, missions exteriors.

– La informació pot ser consultada al web www.acc10.cat.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres de promoció turística de la 
Generalitat el 2011
Tram. 314-00089/10

Resposta del Govern
Reg. 3756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00089/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els centres de promoció turística de la Generalitat  
el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta 
conjunta a les iniciatives amb NT. 314-00089/10 i 314-
00090/10:

Els països i ciutats on l’Agència Catalana de Turisme 
disposa d’oficines de promoció turística per als anys 
2011 i 2012 poden ser consultats al web www.act.cat.

La plantilla adscrita a cadascun d’aquests centres tam-
bé pot ser consultada al web www.act.cat.

Pel que fa al personal el règim de contractació és la-
boral i a l’oficina de promoció turística a Benelux ha 
disminuït en 1 persona el 2012.

Addicionalment hi ha dos contractes mercantils de 
prestació de serveis a Rússia i Països de l’Est, Moscou, 
i al Sud-est Asiàtic i Pacífic.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres de promoció turística de la 
Generalitat el 2012
Tram. 314-00090/10

Resposta del Govern
Reg. 3756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00089/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres d’infraestructures que han 
patit aturades el 2011 i el 2012
Tram. 314-00210/10

Resposta del Govern
Reg. 3748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00210/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres d’infraestructures que han patit aturades el 
2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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 
314-00210/10 i 314-00212/10, amb les següents consi-
deracions:

Les infraestructures que han sofert paralitzacions du-
rant els anys 2011 o 2012 han estat les següents:

Rehabilitació del túnel existent a la carretera C-16 en-
tre el PK 115+205 i el PK 115+573. Tram: Guardiola 
de Berguedà. L’obra va romandre aturada fins a la pri-
mavera de 2012, pendent de l’aprovació d’un modificat 
i per motius d’estacionalitat. Actualment ja està com-
pletament executada.

Condicionament El Vendrell-Valls. C-51, PK 10+100 
al 24+300 i del PK 26+800 al 33+800. Tram: Albi-
nyana-Valls. Actualment ja s’ha reiniciat l’execució de 
les obres.

Les obres de perllongament de la línia del Vallès 
d’FGC a les ciutats de Terrassa i Sabadell van ser sus-
peses temporalment entre el 25 de gener i el 3 d’octu-
bre de 2012.

Es va decidir no concessionar les estacions del tram 
tercer de l’L9 i portar a terme les obres d’aquest trams 
quan existeixin disponibilitats pressupostàries.

La resta d’actuacions en curs s’han portat a terme ade-
quant el ritme d’execució a les disponibilitats pressu-
postàries.

Barcelona, 26 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres d’infraestructures que han 
patit aturades el 2011 i el 2012
Tram. 314-00212/10

Resposta del Govern
Reg. 3748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00210/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’agents rurals el 2011 i el 2012
Tram. 314-00230/10

Resposta del Govern
Reg. 3577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00230/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’agents rurals el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

El nombre d’agents rurals a Catalunya durant els anys 
2011 i 2012 ha estat de 512 i 513 respectivament distri-
buït en funció de les direccions de serveis territorials 
de la forma següent:

L’any 2011 hi havia 137 agents a Lleida, 61 a Tarrago-
na, 99 a Girona, 82 a Barcelona, 71 a Catalunya Cen-
tral i 62 a Terres de l’Ebre mentre que a l’any 2012 
la distribució dels agents va variar lleugerament amb 
l’ampliació a 62 agents a Tarragona, a 100 agents a 
Girona, a 83 agents a Barcelona i la disminució de 2 
agents a Catalunya Central.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de persones que van rebre la 
renda mínima d’inserció social el 2011 i el 2012
Tram. 314-00231/10

Resposta del Govern
Reg. 3757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00231/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que van rebre la renda mínima 
d’inserció social el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, s’adjunta en annex 
la informació sol·licitada.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un pla urgent per a pa-
gar el deute a les entitats del tercer sector 
social
Tram. 314-00253/10

Resposta del Govern
Reg. 4108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00253/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un pla urgent per a pagar el deute a les 
entitats del tercer sector social

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
Govern de la Generalitat i la Taula del Tercer Sec-
tor van signar el dia 17 de setembre de 2012 el Pla  
de Suport al Tercer Sector Social amb el compromís de  
col·laboració mutu per tal de facilitar, potenciar i man-
tenir les activitats que les entitats socials duen a terme 
a Catalunya en l’àmbit de l’atenció a les persones.

S’ha elaborat un acord de col·laboració per ambdues 
parts per tal d’aplicar actuacions que permetran con-
tribuir a la millora del funcionament de les entitats. 
Aquestes actuacions s’agrupen en quatre àmbits: me-
sures orientades a la millora de la suficiència econò-
mica, formació i assessorament al tercer sector, fo-
ment social i reconeixement del tercer sector i, per 
últim, simplificació i facilitació de la relació amb l’Ad-
ministració.

D’altra banda, s’estan fent esforços per tal de fer efec-
tiu el pagament del deute amb les entitats del tercer 
sector social. En aquest sentit, s’està donant la màxima 
prioritat per tal que en el moment en què les disponibi-
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litats pressupostàries així ho permetin, es puguin anar 
fent efectius els pagaments corresponents.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per a en-
fortir la planificació estratègica dels incendis 
als massissos forestals
Tram. 314-00257/10

Resposta del Govern
Reg. 3578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00257/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures dutes a terme per a enfortir la planificació 
estratègica dels incendis als massissos forestals

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La planificació de la prevenció d’incendis als PPP es fa 
en directa col·laboració amb el cos de Bombers, com a 
responsables de l’extinció i per tant, com a potencials 
usuaris de les infraestructures. A més, s’informa i se 
cerca l’implicació dels òrgans gestors d’espais naturals 
protegits, de les administracions locals (ajuntaments, 
consells comarcals i diputacions provincials) i de les 
Associacions de Defensa Forestal, entre d’altres.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per a mi-
llorar els mitjans i els recursos de prevenció 
als cossos d’agents rurals i a les agrupaci-
ons de defensa forestal
Tram. 314-00258/10

Resposta del Govern
Reg. 3579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00258/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures dutes a terme per a millorar els mitjans i 
els recursos de prevenció als cossos d’agents rurals i a 
les agrupacions de defensa forestal

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Pel que fa als agents rurals s’han dut a terme mesu-
res en diversos àmbits com la dotació de nous vehicles 
equipats amb sistemes de navegació i cartografia digi-
tal, l’ampliació de l’horari ordinari de servei durant la 
campanya d’estiu, l’adquisició de nou material d’inves-
tigació, la revisió dels procediments normalitzats de 
treball pel que fa a la dotació de mitjans, la integració 
del cos al telèfon únic d’emergències 112 i el nomena-
ment de la primera promoció d’agents majors especia-
litzats en prevenció d’incendis.

Pel que fa a les agrupacions de defensa forestal les me-
sures dutes a terme han estat la convocatòria d’ajuts 
per al manteniment de l’activitat de les ADF i les seves 
federacions, la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició 
de material per a les ADF i la contractació d’una pò-
lissa d’assegurança per a danys personals i per respon-
sabilitat civil.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per a in-
crementar la dotació econòmica als ajunta-
ments per a la neteja de terrenys forestals
Tram. 314-00259/10

Resposta del Govern
Reg. 3580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00259/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures dutes a terme per a incrementar la dotació 
econòmica als ajuntaments per a la neteja de terrenys 
forestals

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

L’any 2012 es va publicar l’Ordre AAM/147/2012, de 
6 de juny, per la qual es convocaven per a l’any 2012 
els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de 
titularitat pública destinats a la gestió forestal, la recu-
peració del potencial forestal i prevenció d’incendis, la  
diversificació de l’economia rural i transformació i  
la comercialització dels productes forestals.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per a dotar 
de recursos i aprovar el Pla general de polí-
tica forestal
Tram. 314-00261/10

Resposta del Govern
Reg. 3581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00261/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures dutes a terme per a dotar de recursos i 
aprovar el Pla general de política forestal

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Durant la legislatura passada el DAAM va simplifi-
car el document del pla general de política forestal 
(PGPF) i hi va introduir actualitzacions en funció de 
les necessitats actuals. Els principals eixos estratègics 
del nou PGPF són els que tracten la prevenció dels ris-
cos naturals, la dinamització del sector forestal pro-
ductiu i la creació d’ocupació. D’aquesta manera, amb 
el PGPF es vol donar respostes als requeriments del 
sector forestal català, a la protecció de la biodiversitat, 
als requeriments de política forestal a nivell europeu i 
estatal i complir amb la legislació forestal vigent.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de neteja de la super-
fície forestal
Tram. 314-00262/10

Resposta del Govern
Reg. 3582 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00262/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de neteja de la superfície forestal

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El contingut del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis fo-
restals, no determina que els treballs de neteja puguin 
ser realitzats per l’administració de forma subsidiària.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per a pro-
moure l’activitat econòmica forestal i la cre-
ació de llocs de treball
Tram. 314-00263/10

Resposta del Govern
Reg. 3583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00263/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures dutes a terme per a promoure l’activitat 
econòmica forestal i la creació de llocs de treball

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La redacció del Pla general de política forestal (PGPF), 
té com a un dels objectius principals la promoció de la 
gestió activa dels terrenys forestals com una necessitat 
per potenciar llurs funcions socioeconòmiques i am-
bientals.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de la ramaderia extensi-
va com a mesura de desenvolupament rural 
i de neteja del bosc
Tram. 314-00264/10

Resposta del Govern
Reg. 3584 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00264/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de la ramaderia extensiva com a mesura de 
desenvolupament rural i de neteja del bosc

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, conscient de la importància 
de la ramaderia extensiva tant des del punt de vista 
mediambiental com socioeconòmic, promou la rama-
deria extensiva i ha dut a terme diferents mesures i ac-
tuacions que queden emmarcades en el «Pla de recu-
peració dels sectors d’oví i cabrum».

D’altra banda, les mesures agroambientals incloses en 
el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
inclouen el «Foment del pasturatge de sotabosc en pe-
rímetres de protecció prioritària» i la de «Millora de 
pastures en zones de muntanya per a la protecció del 
paisatge i la biodiversitat».

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per a fo-
mentar la gestió forestal sostenible
Tram. 314-00265/10

Resposta del Govern
Reg. 3585 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00265/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures dutes a terme per a fomentar la gestió fo-
restal sostenible

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Els criteris pels qual es regulen els ajuts a la gestió fores-
tal sostenible estan recollits en l’Ordre AAM/251/2011 
de 5 d’octubre de 2011, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible. En 
aquestes bases cal mencionar l’apartat 3 que està des-
tinat a fomentar la recuperació del potencial forestal i 
la prevenció d’incendis forestals. L’any 2012 es van in-
cloure aquests criteris a l’Ordre AAM /147/2012 de 6 
de juny.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cursos de formació per a agents 
rurals impartits per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 314-00267/10

Resposta del Govern
Reg. 3586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00267/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els cursos de formació per a agents rurals impartits per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya el 2011 i 
el 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Els cursos de formació per a agents rurals impartits per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), du-
rant l’any 2011 han estat de formadors de tir per agents 
rurals. Pel que fa als cursos impartits durant l’any 2012 
han estat de pràctiques de tir i d’atenció al menor.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deslliurament de tasques adminis-
tratives dels agents rurals per a exercir llurs 
funcions en el territori
Tram. 314-00268/10

Resposta del Govern
Reg. 3587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00268/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deslliurament de tasques administratives dels agents 
rurals per a exercir llurs funcions en el territori

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, 
on està adscrit el Cos d’Agents Rurals, distribueix en 
tot moment els seus efectius per tal de complir amb les 
necessitats del territori.

Barcelona, 5 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament de les categories en 
el Cos d’Agents Rurals
Tram. 314-00270/10

Resposta del Govern
Reg. 3588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00270/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament de les categories en el Cos d’Agents 
Rurals

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Cos d’Agents Rurals ha desplegat la categoria 
d’agent major recentment.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de membres del Cos 
d’Agents Rurals que es dediquen a tasques 
administratives
Tram. 314-00271/10

Resposta del Govern
Reg. 3589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00271/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de membres del Cos d’Agents Rurals que es 
dediquen a tasques administratives

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El nombre d’agents que es dediquen parcialment a tas-
ques administratives es defineix en funció de les ne-
cessitats del Cos d’Agents Rurals en tot moment.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes del Consorci de la Serra 
de Llaberia
Tram. 314-00273/10

Resposta del Govern
Reg. 3590 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00273/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes del Consorci de la Serra de Llaberia

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Les mesures que ha dut a terme el DAAM en el marc 
del Consorci de la Serra de Llaberia són les següents: 
arranjament de les 23 fonts naturals més importants 
de la Serra de Llaberia, execució completa del projecte 
d’hàbitats oberts i millora dels senders en la seva to-

talitat. Quant a la primera fase de les obres del Centre 
d’Interpretació, que corresponen al punt d’informació, 
espai museïtzat i WC, estan també realitzades. Pel que 
fa al funcionament del consell plenari, la darrera reu-
nió es va formalitzar el passat dimecres 19 de desem-
bre del 2012 i els acords presos van ser relatius a qües-
tions d’ordre intern. Les principals línies de treball són 
la conservació i millora de fonts, la creació i recupera-
ció d’espais oberts, la conservació i millora de la fauna 
i l’adequació de la xarxa de senders.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les condicions posades per la UNESCO i 
la proposta presentada pel consell promotor 
d’Ebre Biosfera amb relació a la candidatura 
de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la 
Biosfera
Tram. 314-00284/10

Resposta del Govern
Reg. 3591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00284/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les condicions posades per la UNESCO i la proposta 
presentada pel consell promotor d’Ebre Biosfera amb 
relació a la candidatura de les Terres de l’Ebre com a 
Reserva de la Biosfera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La UNESCO va considerar recentment que la presèn-
cia de centrals nuclears era incompatible amb els objec-
tius del Programa MaB. La nova proposta, realitzada 
amb el consens del territori, s’ha modificat per incor-
porar les recomanacions del Consell Científic i del 
Consell Internacional del Programa MaB. Pel que fa 
a altres qüestions i al funcionament de centrals nucle-
ars, no són competència del Departament d’Agricultu- 
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats del projecte de la banda 
ampla rural via satèl·lit a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-00287/10

Resposta del Govern
Reg. 3758 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00287/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats del projecte de la banda ampla rural via 
satèl·lit a la Ribera d’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de fer 
arribar el servei de Banda Ampla a les zones rurals, 
ciutadans o empreses que no disposen de cobertura de 
banda ampla, ja sigui mitjançant Adsl, Wimax o 3G, 
va impulsar, dins el marc del pla Catalunya Connec-
ta, el projecte Banda Ampla Rural via Satèl·lit (BAR-
SAT). Aquest consistia en un ajut indirecte pel qual 
la Generalitat de Catalunya es feia càrrec del cost de 
l’alta i de la instal·lació dels equips a aquelles persones 
que complien els requisits establerts en les bases del 
projecte.

La Direcció General de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, conjuntament amb el consell comar-
cal, el dia 22 de juny de 2012 a Móra d’Ebre, va fer 
una presentació del projecte a tots els alcaldes de la 
comarca, per tal de donar-lo a conèixer i poder-lo fer 
arribar a aquells ciutadans de la comarca que tingues-
sin problemes de connexió a Internet.

El termini per a poder demanar aquest ajut va finalit-
zar el passat 3 d’octubre de 2012.

A data 3 d’octubre de 2012, últim dia del projecte, 
consta que han sol·licitat aquest servei i el segueixen 
mantenint un total de 38 ciutadans de la comarca de 
la Ribera d’Ebre.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament del projecte del 
tren turístic a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-00289/10

Resposta del Govern
Reg. 3749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00289/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desenvolupament del projecte del tren turístic a les 
Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha signat 
un acord marc amb la Fundació per a la Preservació 
del Patrimoni Ferroviari i Industrial de Móra la Nova 
per tal de donar suport als projectes que aquesta entitat 
du a terme a les Terres de l’Ebre.

Aquest acord estableix que FGC facilitarà suport tèc-
nic mitjançant l’aportació d’opinions, procediments 
i recomanacions que ajudin a facilitar els projectes. 
També podrà aportar materials i components que es-
tiguin fora d’ús i siguin susceptibles de ser donats de 
baixa perquè puguin ser rehabilitats i reutilitzats per la 
Fundació en algun dels projectes acordat.

Barcelona, 26 de febrer de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a l’im-
puls dels estudis per a l’elaboració d’una llei 
de creació d’un fons de terres agrícoles i sil-
vícoles
Tram. 314-00300/10

Resposta del Govern
Reg. 3592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00300/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’impuls dels estudis 
per a l’elaboració d’una llei de creació d’un fons de ter-
res agrícoles i silvícoles

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Des del DAAM s’està treballant per promoure nous 
mecanismes que agilitzin la disposició de terres en 
conreu amb la garantia de la seguretat jurídica.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a l’apro-
vació d’un pla interdepartamental per a opti-
mitzar els recursos de la silvicultura i de les 
explotacions forestals
Tram. 314-00301/10

Resposta del Govern
Reg. 3593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00301/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a l’aprovació d’un pla 
interdepartamental per a optimitzar els recursos de la 
silvicultura i de les explotacions forestals

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural està treballant en l’aprovació 
d’un pla general de política forestal (PGPF) ja redac-
tat i consensuat amb tots els actors de la cadena fores-
tal, que permeti donar sortida i valor als múltiples pro-
ductes tangibles i no tangibles que els boscos catalans 
ofereixen, contribuint a impulsar l’economia del sector 
rural i que repercuteixi, en definitiva, en un major grau 
de gestió dels nostres boscos.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a l’apro-
vació del Pla de regadius 2008-2020
Tram. 314-00302/10

Resposta del Govern
Reg. 3594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00302/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’aprovació del Pla de 
regadius 2008-2020

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020 està pen-
dent de l’emissió de la resolució ambiental i està estre-
tament vinculat al futur Pla d’aprofitament hidrològic 
de l’Ebre.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a la mo-
dificació del marc regulador del finançament 
i la modernització dels regadius
Tram. 314-00303/10

Resposta del Govern
Reg. 3595 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00303/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la modificació del marc 
regulador del finançament i la modernització dels re-
gadius

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

S’han impulsat mesures de caràcter organitzatiu i nor-
matiu que han de possibilitar estalviar costos en temps 
i diners sense deixar de facilitar la iniciativa dels sec-
tors. En aquest context, el Govern de la Generalitat va 
aprovar un conjunt de mesures que s’han englobat en 
un seguit de lleis adreçades a modificar aspectes nor-
matius per tal de poder disposar d’una regulació de 
l’activitat econòmica més flexible, àgil i adaptada a les 
noves necessitats dels sectors productius del país, més 
conegudes com a Lleis Òmnibus.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a impul-
sar la reducció de l’IVA al 7% en la tarifa de 
l’energia elèctrica destinada a la millora de 
l’eficiència dels sistemes de reg
Tram. 314-00304/10

Resposta del Govern
Reg. 3596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00304/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a impulsar la reducció de 
l’IVA al 7% en la tarifa de l’energia elèctrica destinada 
a la millora de l’eficiència dels sistemes de reg

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El DAAM en compliment de la Resolució 671/VIII 
sobre el món agrari, aprovada pel Parlament en la ses-
sió del passat 14 d’abril de 2010, ha instat repetida-
ment el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) per tal de gestionar 
la reducció.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per al canvi 
de modalitat de les tarifes energètiques per 
als usuaris de sistemes de reg
Tram. 314-00305/10

Resposta del Govern
Reg. 3597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00305/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per al canvi de modalitat de les ta-
rifes energètiques per als usuaris de sistemes de reg

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

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

El DAAM ha possibilitat que les Comunitats de Re-
gants de tal manera que a partir d’ara, les Comunitats 
de Regants puguin contractar l’electricitat a través de 
la Comissió Central de Subministraments a preus més 
assequibles. Paral·lelament, el nou Pla de l’Energia i el 
Canvi climàtic aprovat pel Govern recentment, inclou 
la possibilitat d’estudiar la implantació d’instal·lacions 
de producció d’energies renovables per abaratir els 
costos energètics de bombament d’aigua de les Comu-
nitats de regants. D’altra banda, el DAAM ha posat 
a disposició del sector una unitat d’assessorament es-
pecialitzada l’oficina del Regant, a Tàrrega, per faci-
litar la transferència de coneixement acumulat ens els 
grans centres de recerca de referència vinculats a la in-
novació i la recerca en el sector agroalimentari en te-
mes d’eficiència en l’ús de l’aigua, i on personal tècnic 
del DAAM ofereix assessorament als regants sobre els 
possibles canvis que poden incorporar en les seves fin-
ques en funció de l’arribada del reg per tal d’incremen-
tar-ne la productivitat, la competitivitat i l’eficiència.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a la cre-
ació d’un centre d’estudis sobre els regadius 
a Catalunya
Tram. 314-00306/10

Resposta del Govern
Reg. 3598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00306/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la creació d’un centre 
d’estudis sobre els regadius a Catalunya

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

En compliment de la Resolució 671/VIII del Parla-
ment de Catalunya, aprovada en el marc del debat ge-
neral sobre el món agrari, que instava al Govern de 
la Generalitat a crear un centre d’estudis sobre els re-
gadius a Catalunya, que aprofundís en aspectes com 
l’economia de l’aigua i del regadiu, el dret d’aigües, la 

qualitat de l’aigua o la tecnologia aplicada a les infra-
estructures de reg, i transferís els resultats a la indús-
tria corresponent i als sectors agropecuaris del país, 
el DAAM i la Universitat de Lleida (UdL) van signar 
un protocol on es van establir les bases per a la crea-
ció del Centre de Regadius de la Mediterrània (REG-
MED).

Barcelona, 27 de febrer de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a l’im-
puls de la concentració parcel·lària per a 
l’adequació de la dimensió de les explotaci-
ons a l’activitat agrària
Tram. 314-00307/10

Resposta del Govern
Reg. 3599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00307/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’impuls de la concen-
tració parcel·lària per a l’adequació de la dimensió de 
les explotacions a l’activitat agrària

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

En compliment d’aquest punt, el DAAM ha finalitzat 
el procediment de concentració parcel·lària i n’ha do-
nat la possessió de les noves finques als propietaris, 
tots en l’àmbit del regadiu Segarra-Garrigues, excepte 
Balaguer que està en l’àmbit de l’Algerri-Balaguer.

Barcelona, 27 de febrer de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per al suport 
d’iniciatives de diversificació per a ajudar els 
joves a començar activitats econòmiques
Tram. 314-00309/10

Resposta del Govern
Reg. 3759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00309/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al suport d’iniciatives de 
diversificació per a ajudar els joves a començar activi-
tats econòmiques

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Govern vol propiciar la recuperació del teixit em-
presarial a Catalunya, debilitat per la desaparició 
d’empreses des de l’any 2008, any d’inici de la crisi, i 
per l’elevada taxa d’atur dels darrers temps.

Amb aquest objectiu, es pretén donar suport específic 
a les empreses ja constituïdes, però en fase inicial, un 
moment en què necessiten superar els obstacles de les 
primeres etapes per tal d’incrementar les possibilitats 
de supervivència i així assolir el seu potencial de crei-
xement i contribuir, d’aquesta manera, al canvi d’en-
torn econòmic i productiu que les condicions actuals 
exigeixen.

Les empreses que ja estan constituïdes i tenen la vo-
luntat de créixer, consideren que el principal obstacle 
pel seu creixement, a banda de la dificultat per accedir 
al finançament, és la necessitat de comptar amb un sis-
tema de suports i facilitats per afavorir el seu desenvo-
lupament i posterior expansió.

Entre les mesures públiques de suport empresarial a 
empreses de recent creació es detecten mancances en 
les fases de creixement i consolidació, així com una 
gran diferenciació en el tipus de serveis en funció del 
territori, dels sectors de les empreses i de les necessitats 
que mostri l’empresa. Per superar aquestes desigualtats 
el Departament d’Empresa i Ocupació està estudiant 
establir una xarxa de suport d’àmbit territorial en fun-
ció del número de creació d’empreses del territori.

Així, amb el repte de crear un veritable entorn favo-
rable al creixement d’empreses de recent creació amb 
potencial de creixement, ACC1Ó ha posat en marxa el 
programa Start-Up Catalonia, xarxa d’acceleradores.

El programa Start-up Catalonia, xarxa d’acceleradores 
adapta el concepte d’acceleradora que va començar als 

Estats Units i estableix una metodologia pròpia de su-
port al creixement de noves empreses i agafa elements 
d’altres iniciatives ja provades.

El concepte d’acceleradora que s’ha estès des dels Es-
tats Units va en la línia d’ajudar les empreses a supe-
rar aquestes fases inicials, guanyar maduresa i conver-
tir-les en empreses invertibles, atractives pels inversors 
privats, normalment a través d’un programa complert 
de formació, seguiment, acompanyament per part d’al-
tres empresaris amb experiència i amb accés a nous 
contactes i finançament.

El programa integral d’impuls al creixement, parteix 
d’una atenció individualitzada i dirigida a les necessi-
tats concretes de cada empresa seleccionada i s’ha fet 
en col·laboració amb els agents del territori amb ex-
periència contrastada en l’àmbit de suport empresarial 
com a partners.

L’objectiu de l’acceleradora és generar un entorn fa-
vorable al desenvolupament de bones pràctiques em-
presarials, d’uns valors, de facilitar els contactes i 
el compartir coneixements, de manera que es creï  
una comunitat emprenedora dinàmica.

El programa Start-up Catalonia, xarxa d’accelera-
dores va començar el 2012 amb la posada en marxa 
de la primera acceleradora, situada al Parc Científic 
i Tecnològic de la Universitat de Girona amb l’objec-
tiu d’accelerar el creixement d’empreses, de fins a cinc 
anys de vida, innovadores, amb visió internacional i 
un projecte de creixement.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a impul-
sar la producció d’energies renovables en 
les explotacions agrícoles i ramaderes
Tram. 314-00311/10

Resposta del Govern
Reg. 3760 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00311/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a impulsar la producció 
d’energies renovables en les explotacions agrícoles i 
ramaderes

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

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

El sector primari representa al voltant del 3,5% del con-
sum d’energia final a Catalunya. Aproximadament, el 
85% d’aquest consum es satisfà amb gasoil, mentre que 
l’energia elèctrica suposa quasi el 6,5%. L’agricultu- 
ra és responsable de tres quartes parts del consum del 
sector primari, mentre que la resta del consum es re-
parteix a parts iguals entre la ramaderia i la pesca.

Des del Govern de la Generalitat s’han dut a terme di-
ferents actuacions, per mitjà de línies de crèdit o de 
subvencions a fons perdut, que permeten a les explota-
cions agrícoles o ramaderes facilitar la diversificació i 
l’ampliació d’ingressos i/o reduir els seus costos ener-
gètics mitjançant la instal·lació d’energies renovables i 
inversions en actuacions d’estalvi i eficiència energèti-
ca. Algunes de les línies de crèdit o de subvenció són 
específiques pel sector primari i d’altres són de caràc-
ter genèric adreçades a empreses de diferents sectors:

– Ajuts per a inversions en instal·lacions d’energies re-
novables, convocats per l’Institut Català d’Energia del 
Departament d’Empresa i Ocupació. Es subvencionen 
instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar mitjan-
çant captadors solars tèrmics, d’energia solar fotovol-
taica soles o hibridades amb energia eòlica aïllades de 
la xarxa elèctrica, d’aprofitament de biomassa llenyosa 
per a usos tèrmics, d’aprofitament de l’energia geotèr-
mica i de producció i aprofitament energètic del bio-
gàs generat a partir del procés biològic de la digestió 
anaeròbia.

– Ajuts destinats al foment d’infraestructures de bio-
digestió de purins porcins, convocats pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.

– Ajuts per a l’adequació dels béns immobles de l’ex-
plotació, per ubicar-hi les instal·lacions solars fotovol-
taiques de potència fins a 100 kW, per a l’obtenció i la 
comercialització d’energia elèctrica i que representin 
un increment de les rendes de l’explotació, convocats 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

– Ajuts per a l’augment de la competitivitat de les ex-
plotacions mitjançant la seva adaptació per reduir cos-
tos de producció, estalviar aigua o energia, o bé la 
introducció de millores adreçades a afavorir la soste-
nibilitat de les activitats productives de l’explotació, 
incloses les inversions en energies renovables que es 
destinin exclusivament a aquestes activitats, convo-
cats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural.

– Ajuts per inversions en tecnologies de millora de 
l’eficiència energètica en explotacions agràries i per la 
realització d’auditories energètiques en explotacions 
agràries, convocades per l’Institut Català d’Energia 
del Departament d’Empresa i Ocupació.

– Línia de finançament especial per a projectes d’es-
talvi i eficiència energètica i energies renovables.  
A través d’un conveni amb l’Institut Català d’Energia, 
les entitats financeres Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona (La Caixa), Caixa Catalunya, Banc Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA), Caixa Penedès, Banc Sa-
badell i Banco de Santander van disposar d’una línia 
de finançament especial destinada a l’atorgament de 
préstecs i/o leasing per a actuacions (projectes i inver-
sions) en matèria d’eficiència energètica i d’ús d’ener-
gies renovables. La línia de finançament va estar vi-
gent fins el 2011.

– Línies de finançament de l’Institut Català de Finan-
ces. No hi ha línies específiques pel sector primari, 
però les explotacions agrícoles i ramaderes es poden 
acollir a les diferents línies existents en funció de les 
seves característiques i de la inversió a escometre.

El Govern de la Generalitat ha elaborat el Pla de 
l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, 
on es defineixen les línies de la política energètica ca-
talana, que té com a objectius principals avançar cap 
a un sistema energètic de baixa intensitat energètica i 
baixa emissió de carboni, innovador, competitiu i sos-
tenible, amb una aposta molt ferma i intensa per les 
tecnologies d’estalvi i eficiència energètica, amb un 
baix consum d’hidrocarburs fòssils i on, dins del mix 
de l’energia, es maximitzi la utilització de les energies 
renovables. Aquest Pla ha estat aprovat pel Govern en 
data 9 d’octubre de 2012.

El Pla proposa diferents actuacions i estratègies en 
l’àmbit de les energies renovables i de l’estalvi i l’efi-
ciència energètica, algunes adreçades específicament 
al sector primari com la formació per als agricultors 
en l’àmbit energètic, estimular la recerca, assegurar 
la certificació de les màquines que han d’adquirir els 
agricultors, posar en marxa un pla de renovació del 
parc de la maquinària actual, realitzar campanyes in-
formatives de comunicació, d’assessorament tècnic i 
de promoció de noves tecnologies o impulsar la cale-
facció per caldera de biomassa en les explotacions ra-
maderes i d’hivernacles.

El Pla també contempla facilitar el finançament de 
projectes en l’àmbit de les energies renovables, ja sigui 
amb línies pròpies de la Generalitat de Catalunya o a 
través de línies establertes amb entitats financeres, es-
pecialment adreçades a particulars i petites i mitjanes 
empreses.

La possibilitat d’establir una línia de finançament es-
pecífica, per mitjà de l’Institut Català d’Energia, d’im-
puls a la producció d’energies renovables dirigida a les 
explotacions agrícoles i ramaderes serà objecte d’es-
tudi en l’elaboració del Pla d’Acció que desenvolupi i 
concreti les actuacions a portar a terme en els propers 
anys pel compliment dels objectius del Pla de l’Ener-
gia i Canvi Climàtic. Tot i així, les línies d’ajut desen-
volupades fins ara per l’Institut Català d’Energia no es 
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focalitzen exclusivament en el sector primari, sinó que 
tenen una visió més àmplia per promoure inversions 
en l’àmbit de les energies renovables i l’eficiència ener-
gètica en els diferents sectors d’activitat econòmica de 
Catalunya.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls d’una nova llei de cooperati-
ves adaptada a la situació real i als reptes 
del cooperativisme agrari
Tram. 314-00333/10

Resposta del Govern
Reg. 3761 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00333/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls d’una nova llei de cooperatives adaptada a la 
situació real i als reptes del cooperativisme agrari

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

A partir d’un treball de camp per a estudiar quines 
són les demandes de reforma de la normativa actual 
de cooperatives es va arribar a detectar una sèrie de 
mancances que patia el sector cooperatiu i de vegades 
un excés de regulació que fa molt poc àgil el funcio-
nament d’aquest tipus de societats. Les conclusions es 
van recollir en un document que es va lliurar al mo-
viment cooperatiu, confederació i federacions de co-
operatives, per a iniciar els treballs d’elaboració de 
l’avantprojecte de llei.

En data 25 de setembre de 2012 es va aprovar la me-
mòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’Avantprojec-
te de llei de reforma parcial de la Llei 18/2002, de 5 
de juliol, de cooperatives. A partir de l’inici d’aques-
ta nova legislatura es van continuar els treball d’estu-
di i redacció per a aconseguir un marc regulador per 
al conjunt de totes les cooperatives (i, per tant, inclo-
ses les cooperatives agràries) que es planteja des de la 
perspectiva de la simplificació i eliminació del major 
nombre de càrregues per les cooperatives, tant pel que 
fa referència als procediments de funcionament intern 
de les pròpies cooperatives com en la seva relació amb 
l’Administració.

En aquest sentit el Govern està treballant en una nova 
llei de cooperatives que permeti una millor adaptació 
als canvis en l’entorn socioeconòmic.

Les cooperatives han de competir en un mercat cada 
cop més competitiu on la capacitat d’adaptació de for-
ma ràpida a les necessitats del mercat és i serà essencial 
per a totes les empreses. Un dels mecanismes per a pro-
mocionar les empreses cooperatives dels que disposa la 
Generalitat és procurar una legislació adequada.

En aquest sentit, alguns dels objectius han de ser:

– Fomentar la creació de noves cooperatives i la con-
solidació de les ja existents.

– Reforçar les vies de finançament de les cooperatives 
tant a nivell intern com extern.

– Millorar la gestió empresarial de les cooperatives.

– Assolir un major dimensionament del món coope-
ratiu.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana amb el Consell Comar-
cal del Priorat
Tram. 314-00382/10

Resposta del Govern
Reg. 3762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00382/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 
amb el Consell Comarcal del Priorat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

ACC1Ó col·labora amb el Consell Comarcal del Prio-
rat per apropar els serveis d’ACC1Ó a les empreses de 
la Comarca. S’informa al Consell Comarcal dels dife-
rents programes i serveis que ofereix ACC1Ó i ambdu-
es institucions acorden actuacions a realitzar adapta-
des a les necessitats de les empreses de la Comarca. El 
Consell Comarcal prescriu els serveis d’ACC1Ó a les 
empreses i difon les actuacions que ACC1Ó organitza 
a la demarcació.
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A finals d’any, ACC1Ó s’ha mantingut contacte amb el 
Consell Comarcal del Priorat per tal de planificar pos-
sibles actuacions a realitzar durant el 2013.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Agència de Suport 
a l’Empresa Catalana al Priorat
Tram. 314-00383/10

Resposta del Govern
Reg. 3763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00383/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana al Priorat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

ACC1Ó dóna a conèixer i facilita l’accés als progra-
mes i serveis de suport a la innovació i a la internaci-
onalització de l’empresa catalana, a les empreses de la 
comarca del Priorat, mitjançant la visita a empreses 
de la zona i l’organització de sessions de presentació 
dels programes i serveis en col·laboració amb les en-
titats locals.

ACC1Ó col·labora molt intensament amb la Cambra de 
Comerç de Reus que ofereix serveis de suport a l’em-
presa a les comarques del Baix Camp, Conca de Bar-
berà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta.

En aquest sentit, ACC1Ó, en el marc del conveni sig-
nat amb el Consell de Cambres de Catalunya, ofereix 
en col·laboració amb la Cambra de Reus la jornada 
Go Export, jornada dirigida a empreses que volen ini- 
ciar-se a l’exportació i la jornada 360º Model de Nego-
ci dirigida a aquelles empreses que volen repensar el 
seu model de negoci i treballar noves propostes de va-
lor diferenciades. S’han realitzat 3 sessions a la Cam-
bra de Reus.

Addicionalment, l’any 2012 ACC1Ó va organitzar les 
següents sessions específiques a la Comarca del Prio-
rat, on van participar un total de 52 empreses.

– «Eines per a la millora de la comercialització de pro-
ductes i serveis en l’entorn rural», realitzada al Parc 
Tecnològic del Vi a Falset.

– Presentació del nou Programa d’Iniciació a l’Expor-
tació, realitzada a les instal·lacions del Consell Comar-
cal del Priorat.

– «La comercialització de l’Oli als mercats d’exporta-
ció» realitzada a la Sala d’Actes de la Cooperativa Gra-
tallops (Falset) en col·laboració la JARC - Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya.

A més, s’ha realitzat un anàlisi del potencial de creixe-
ment (test de competitivitat) a l’empresa Saó del Coster 
ubicada a Gratallops.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses beneficiàries de les ac-
tuacions de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana al Priorat
Tram. 314-00384/10

Resposta del Govern
Reg. 3764 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00384/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses beneficiàries de les actuacions de l’Agèn-
cia de Suport a l’Empresa Catalana al Priorat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Durant l’any 2012 a la comarca del Priorat dues em-
preses han participat en programes: en el Programa 
de Projectes d’innovació agrupada del clúster gourmet 
català i en el programa d’Iniciació a l’Exportació.

ACC1Ó ha ofert a empreses del Priorat serveis que 
ofereix la Xarxa d’Assessors Financers (XAF) i ha re-
alitzat un test de competitivitat.

Així mateix, 14 empreses de la comarca del Priorat 
han participat a sessions organitzades per ACC1Ó a la 
demarcació.

– 7 empreses en la presentació nou programa iniciació 
a l’exportació al priorat (18/07/12).

– 1 empresa en la sessió d’orientació financera per a 
pimes a Tarragona (10/07/12).

– 3 empreses en la Sessió de presentació de serveis 
d’acc10 a Tarragona i Reus.
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– 3 empreses en la jornada ‘la comercialització de l’oli 
als mercats d’exportació’ a la sala d’actes de la coope-
rativa Gratallops (Falset).

Des del 2011, 2 empreses del Priorat participen al Pro-
grama «Plataforma Catalan Wines» per introduir els 
seus vins als Estats Units.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana amb les administracions 
locals de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-00385/10

Resposta del Govern
Reg. 3765 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00385/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 
amb les administracions locals de les Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

ACC1Ó té un acord de col·laboració amb la Cambra 
de Comerç de Tortosa, en el marc del conveni amb el 
Consell de Cambres de Catalunya, per impulsar la in-
ternacionalització i la millora de la gestió empresarial 
de les empreses.

Col·labora amb els Consells Comarcals i l’Oficina de 
Promoció Econòmica dels Ajuntaments per realitzar 
les següents tasques:

– Donar a conèixer els diferents programes i serveis 
de suport a la innovació i a la internacionalització que 
ofereix ACC1Ó.

– Pactar actuacions específiques a realitzar adapta-
des a les necessitats de les empreses de les Terres de 
l’Ebre.

– Prescripció, per part dels consells comarcals i ajun-
taments, dels serveis d’ACC1Ó a les empreses i difusió 
les actuacions que ACC1Ó organitza a la demarcació 
de les Terres de l’Ebre.

En el marc del treball de dinamització dels clústers 
d’ACC1Ó:

– El Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el 
Moble de Catalunya (CENFIM) és l’impulsor del clús-
ter habitat de Catalunya.

– L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 
(IRTA), a Sant Carles de la Ràpita, és l’entitat impul-
sora del clúster Aqüícola de Catalunya.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Agència de Suport 
a l’Empresa Catalana a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-00386/10

Resposta del Govern
Reg. 3766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00386/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana a les Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

ACC1Ó dóna a conèixer i facilita l’accés als progra-
mes i serveis de suport a la innovació i a la interna-
cionalització de l’empresa catalana, mitjançant la re-
solució de consultes i l’assessorament personalitzat a 
les empreses de les Terres de l’Ebre, per tal de donar 
respostes adaptades a les necessitats individuals de les 
empreses.

Organitza sessions de presentació dels programes i 
serveis i col·labora en l’organització d’actes, jornades 
i fires organitzats per altres entitats de la demarcació.

Dóna suport i promou projectes transformadors al 
territori, en particular projectes de dinamització dels 
clústers Habitat i Aqüícola impulsats per agents del 
territori (CENFIM i IRTA).

L’any 2012 s’han assessorat a un total de 218 empreses 
de la demarcació mitjançant l’assessorament persona-
litzat, la resolució de consultes i accions col·lectives de 
presentació dels serveis de suport d’ACC1Ó.

S’han organitzat les següents sessions amb la partici-
pació d’un total de 257 empreses:

– Presentació dels Programes i Serveis d’ACC1Ó a la 
Cambra de Comerç de Tortosa.



12 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 41

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

– Presentació dels Programes i Serveis d’ACC1Ó i el 
Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials 2012-2014.

– Presentació del Programa d’Iniciació a l’Exportació

• Gandesa, en col·laboració amb el Consell Comarcal 
de la Terra Alta.

• Móra d’Ebre, en col·laboració amb el Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre.

• Batea, en col·laboració amb la JARC (Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya).

– Presentació del Servei d’Orientació Financera i les 
línies de finançament de l’ICF.

– Sessió informativa sobre com introduir els vins cata-
lans al mercat dels EEUU.

A més, s’ha col·laborat amb la Cambra de Comerç de 
Tortosa en l’organització de dues jornades Go Export i 
dues sessions 360º Model de Negoci.

S’ha participat a la fira Expoebre al pavelló firal de 
Tortosa.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses beneficiàries de les ac-
tuacions de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-00387/10

Resposta del Govern
Reg. 3767 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00387/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les empreses beneficiàries de les actuacions de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana a les Terres 
de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

L’any 2012 ACC1Ó ha assessorat a Terres de l’Ebre un 
total de 96 empreses mitjançant l’assessorament per-
sonalitzat i resolució de consultes.

25 empreses i 2 entitats han sol·licitat ajuts a ACC1Ó, 
d’aquestes corresponen: 6 al Baix Ebre, 2 a la Ribera 

d’Ebre, 5 a la Terra Alta i 12 al Montsià, i les entitats, 
ubicades al Montsià,.

L’import total dels ajuts sol·licitats per les 25 empreses 
és de 2.997.879,20 euros i per part de les dues entitats és  
de 71.260,28 euros.

Un total de 258 empreses de la demarcació han assis-
tit a les diferents sessions organitzades per ACC1Ó les 
Terres de l’Ebre i a les sessions «360º Model de Ne-
goci» a Tarragona i «Iniciació a la innovació» a Tar-
ragona.

Cal destacar que 8 empreses de les Terres de l’Ebre 
han mantingut reunions amb els directors dels Cen-
tres de Promoció de Negocis d’ACC1Ó a Egipte, Bra-
sil, Mèxic, França i Alemanya per analitzar les opor-
tunitats de negoci a aquests mercats.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de la Mesa d’Alcaldes 
per al Desenvolupament de l’Energia que 
han rebut suport econòmic del Govern
Tram. 314-00389/10

Resposta del Govern
Reg. 3768 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00389/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de la Mesa d’Alcaldes per al Desenvo-
lupament de l’Energia que han rebut suport econòmic 
del Govern

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La Generalitat de Catalunya va donar suport econò-
mic a la jornada tècnica organitzada per MADE sobre 
Energia i Desenvolupament Local, realitzada a Móra 
la Nova el passat 30 de novembre de 2011.

La contribució econòmica, realitzada per l’Institut Ca-
talà d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció, va ser de 2.960 euros (IVA inclòs) en concepte de 
pagament de diversos materials de difusió de la jorna-
da, com ara, pòsters, carpetes i cartell de la jornada.

Tot i que no es tracta d’un suport econòmic a MADE, 
atès que inclou el conjunt de municipis de la comarca 
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de la Ribera d’Ebre (molts d’ells membres de MADE), 
cal esmentar també el treball encarregat per l’Icaen 
a finals del 2012 per a la realització de l’inventari i 
l’avaluació de la situació energètica actual de les instal-
lacions d’enllumenat públic del conjunt de municipis 
de la comarca de Ribera d’Ebre. El treball, adjudicat 
per un preu total de 20.812 euros (IVA inclòs), es va 
realitzar per tal de valorar l’interès de possibles licita-
cions de les millores d’eficiència energètica en la mo-
dalitat de serveis energètics.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les relacions amb la Mesa d’Alcaldes 
per al Desenvolupament de l’Energia
Tram. 314-00390/10

Resposta del Govern
Reg. 3769 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00390/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les relacions amb la Mesa d’Alcaldes per al Desenvolu-
pament de l’Energia

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La Generalitat de Catalunya atorga a la Mesa d’Alcal-
des per al Desenvolupament de l’Energia (MADE), 
que agrupa diferents ajuntaments del Baix Camp, la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta, una importància signifi-
cativa per dues raons objectives:

– Es tracta d’una iniciativa local que aposta per l’ener-
gia com a eix de reactivació econòmica d’un conjunt 
de municipis i comarques.

– El conjunt de municipis, els alcaldes dels quals in-
tegren MADE, integren en els seus territoris centrals 
de producció d’energia elèctrica (nuclears, cicle com-
binat, parcs eòlics, centrals hidràuliques i centrals fo-
tovoltaiques) que produeixen l’equivalent al 70% de 
l’energia elèctrica consumida a Catalunya.

En aquest sentit, el Govern, a través de l’Institut Cata-
là d’Energia del Departament d’Empresa i Ocupació, 
va participar en la inauguració de la jornada tècnica 
organitzada per MADE sobre «Energia i Desenvolu-

pament Local», realitzada a Móra la Nova el passat 30 
de novembre de 2011.

A més, el passat 7 de maig del 2012, la Directora de 
l’Institut Català d’Energia i la Directora General de 
Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat varen mantenir una reunió amb repre-
sentants de MADE i de 8 empreses que tenen centrals 
de producció d’energia en els termes municipals es-
mentats.

D’altra banda, el passat 18 d’octubre l’aleshores con-
seller d’Empresa i Ocupació, Hble. Sr. Francesc Xa-
vier Mena, en el decurs d’una visita institucional a 
les Terres de l’Ebre relacionada amb el Pla Estratègic 
d’aquestes comarques, es va reunir amb la Mesa d’Al-
caldes per al Desenvolupament de l’Energia (MADE).

Finalment, el passat 27 de novembre, l’aleshores di-
rector general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
va participar en la II Jornada de debat sobre Energia i 
Desenvolupament Local, organitza per MADE al pa-
velló firal de Móra la Nova.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

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

Retirada
Reg. 3956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

Retirada: María José Garcia Cuevas, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu per a no publicar la 
normativa reguladora de la borsa de treball 
de tècnics especialistes de serveis peniten-
ciaris
Tram. 311-00233/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4137 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– Per quin motiu no s’ha publicat la «Normativa regu-
ladora, o Reglament de la borsa de treball de tècnics 
especialistes de serveis penitenciaris, vigent»?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris de selecció dels 
interins de la borsa de treball de tècnics es-
pecialistes de serveis penitenciaris
Tram. 311-00234/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4138 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– Quins criteris de selecció es van seguir per escollir 
els interins de la borsa de treball de tècnics especia-
listes de serveis penitenciaris, que van ser cessats des-
prés del mes de juliol del 2011?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el criteri d’antiguitat general 
aplicat per al cessament d’interins del cos 
tècnics especialistes de serveis penitencia-
ris el 2011
Tram. 311-00235/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4139 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– Per quin motiu, a l’hora de fer els cessaments d’inte-
rins de l’any 2011 no es va aplicar el criteri d’antiguitat 
general dins del cos de tècnics especialistes de serveis 
penitenciaris previst en la normativa de la borsa d’in-
terins de serveis penitenciaris aprovada el 12 de juliol 
del 2006, i es va optar pel criteri d’antiguitat per cen-
tre i àrea de treballant, incomplint així el que disposa 
l’Estatut dels Treballadors art. 10, 1.2 –que ho preveu 
per igualtat, mèrit, capacitat i publicitat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la normativa aplicada per a 
no nomenar funcionaris de carrera funciona-
ris amb oposició aprovada i declarats aptes 
pel tribunal qualificador
Tram. 311-00236/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4140 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– Quina és la normativa a que s’ha acollit el Depar-
tament de Justícia per fer que funcionaris amb oposi-
ció aprovada i declarats aptes pel tribunal qualificador 
no hagin estat nomenats funcionaris de carrera i en 
canvi hagin ocupat plaça d’interí amb la denominació 
«funcionari/a amb destí provisional»?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del compro-
mís de recol·locació progressiva de tècnics 
especialistes de serveis penitenciaris ces-
sats el 2011
Tram. 311-00237/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4141 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– Com pensa el Govern donar compliment al seu com-
promís de recol·locació progressiva i total dels interins 
de tècnics especialistes de serveis penitenciaris, ces-
sats durant l’any 2011, adquirit amb aquest col·lectiu el 
mes de juliol del 2011 i ratificat per l’anterior Conse-
llera en compareixences davant la Comissió de Justí-
cia en la legislatura 2011-2012?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del cànon de dret de 
superfície del Centre Penitenciari Puig de les 
Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00238/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4142 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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 és el cost anual que està satisfent la Generalitat 
en concepte de cànon de dret de superfície de l’edifici 
de la presó del Puig de les Basses a Figueres?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del manteniment i la vi-
gilància privada del Centre Penitenciari Puig 
de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00239/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4143 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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 és el cost actual de manteniment i vigilància de 
l’edifici del Centre Penitenciari del Puig de les Basses 
a Figueres, tancat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del manteniment i el 
funcionament del Centre Penitenciari de Gi-
rona
Tram. 311-00240/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4144 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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 és el cost actual de manteniment i funciona-
ment del actual Centre Penitenciari de Girona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del manteniment i el 
funcionament del Centre Penitenciari de Fi-
gueres
Tram. 311-00241/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4145 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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 és el cost actual de manteniment i funciona-
ment del actual Centre Penitenciari de Figueres?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius que impedeixen 
l’obertura del Centre Penitenciari Puig de les 
Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00242/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4146 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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.

Interess a saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Queda alguna instal·lació, obra o servei pendent 
d’executar o d’instal·lar al nou edifici del Centre Peni-
tenciari del Puig de les Basses, que n’impedeixi l’ober-
tura?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’obertura del 
Centre Penitenciari Puig de les Basses, de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 311-00243/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4147 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– En quina data pensa el Govern posar en funciona-
ment el Centre Penitenciari de Puig de les Basses de-
finitivament?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost del manteniment i el 
funcionament del Centre Penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar (Tarragonès), i sobre els 
motius que n’impedeixen l’obertura
Tram. 311-00244/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4148 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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 és el cost actual de manteniment i vigilància 
de l’edifici del centre penitenciari del Catllar a Tarra-
gona, tancat?

– Queda alguna instal·lació, obra o servei pendent 
d’executar o d’instal·lar al nou edifici del centre pe-
nitenciari del Catllar a Tarragona, que n’impedeixi 
l’obertura?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data d’obertura del Cen-
tre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tar-
ragonès)
Tram. 311-00245/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4149 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– En quina data pensa el Govern posar en funciona-
ment el centre penitenciari del Catllar a Tarragona, 
tancat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les condicions de salubritat i 
higiene a la presó Model, de Barcelona
Tram. 311-00246/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4150 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– Considera el Govern que el centre penitenciari de 
preventius de Barcelona, conegut com presó Model, 
reuneix actualment les condicions exigibles de salu-
britat i higiene per garantir la salut i el benestar mínim 
tant dels interns com del personal de presons?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el termini previst per al tan-
cament de la presó Model, de Barcelona
Tram. 311-00247/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4151 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– En quina data pensa el Govern tancar el centre peni-
tenciari de preventius de Barcelona, conegut com pre-
só Model?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la vigència del projecte de 
construcció d’un nou centre penitenciari a la 
Zona Franca de Barcelona
Tram. 311-00248/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4152 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– Continua el Govern mantenint en vigència el projec-
te de construir un nou centre penitenciari de preven-
tius a la Zona Franca de Barcelona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la modificació o la cancel-
lació del projecte de construcció d’un nou 
centre penitenciari a la Zona Franca de Bar-
celona
Tram. 311-00249/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4153 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– Pensa el Govern modificar, redimensionar o supri-
mir el projecte de construir un nou centre penitenciari 
de preventius a la Zona Franca de Barcelona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’inici de les obres del nou 
centre penitenciari de la Zona Franca de 
Barcelona
Tram. 311-00250/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4154 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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: 

– Quan pensa el Govern iniciar els treballs de cons-
trucció del nou centre penitenciari de preventius a la 
Zona Franca de Barcelona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el termini per a la posada en 
funcionament del nou centre penitenciari de 
la Zona Franca de Barcelona
Tram. 311-00251/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4155 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Justícia i Drets Humans, 01.03.2013

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 és el termini d’execució previst pels treballs de 
construcció, equipament i posada en funcionament del 
nou centre penitenciari de preventius a la Zona Franca 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment dels delictes 
contra el patrimoni el 2012
Tram. 311-00252/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4159 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– A què atribueix l’augment d’un 3,38% dels delictes 
contra el Patrimoni l’any 2012, respecte l’any anterior? 
Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels delictes contra el patrimoni que ha registrat 
l’any 2012?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment dels robatoris 
amb violència i intimidació el 2012
Tram. 311-00253/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4160 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– A què atribueix l’augment d’un 13,83% dels roba-
toris amb violència i/o intimidació a Catalunya l’any 
2012? Quines mesures pensa emprendre per corregir 

l’augment dels robatoris amb violència i/o intimidació 
a Catalunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment dels robatoris 
amb violència als domicilis el 2012
Tram. 311-00254/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4161 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– A què atribueix l’augment d’un 6,58% dels robatoris 
amb violència als domicilis a Catalunya l’any 2012? 
Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels robatoris amb violència als domicilis a Ca-
talunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’increment dels robatoris en es-
tabliments comercials el 2012
Tram. 311-00255/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4162 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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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? 
Quines mesures pensa emprendre per corregir l’aug-
ment dels robatoris en establiments comercials a Ca-
talunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’increment de les estreba-
des el 2012
Tram. 311-00256/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4163 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– A què atribueix l’augment d’un 19,59% de les estre-
bades a Catalunya l’any 2012? Quines mesures pensa 
emprendre per corregir l’augment de les estrebades a 
Catalunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment dels robatoris 
amb violència a la via pública el 2012
Tram. 311-00257/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4164 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– A què atribueix l’augment d’un 13,59% dels roba-
toris amb violència a la via pública a Catalunya l’any 
2012? Quines mesures pensa emprendre per corregir 
l’augment dels robatoris amb violència a la via pública 
a Catalunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’increment dels furts el 2012
Tram. 311-00258/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4165 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– A què atribueix l’augment d’un 5,10% dels furts a 
Catalunya l’any 2012? Quines mesures pensa empren-
dre per corregir l’augment dels furts a Catalunya l’any 
2013?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment dels delictes 
contra el patrimoni no especificats en l’In-
forme sobre l’evolució dels fets penals cone-
guts per la Policia de Catalunya el 2012
Tram. 311-00259/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4166 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– 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’augment de la resta de delic-
tes contra el patrimoni, no especificats en Informe so-
bre la Evolució dels fets penals coneguts per la Policia 
de Catalunya en el Període 2013?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment de les faltes 
d’estafa el 2012
Tram. 311-00260/10

Anunci
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4167 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.02.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– A què atribueix l’augment d’un 23,44% de les faltes 
d’estafa a Catalunya l’any 2012? Quines mesures pen-

sa emprendre per corregir l’augment de les faltes d’es-
tafa a Catalunya l’any 2013?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la destinació de l’import del 
cànon per l’adjudicació de la gestió del ser-
vei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona
Tram. 311-00262/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4642 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Atès que la disposició addicional primera de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, estableix de forma 
taxativa que els drets de naturalesa econòmica a què 
doni lloc l’explotació i la gestió de les instal·lacions que 
integren la xarxa Ter-Llobregat de manera indirecta es 
consideren ingressos de la Generalitat i s’han de des-
tinar a l’exercici de les competències de la Generali-
tat en matèria d’aigües, a quines actuacions vinculades 
directament a l’exercici de les competències en matè-
ria d’aigües s’han destinat els 310 MEUR correspo-
nents al cobrament del cànon per l’adjudicació feta a 
Acciona a finals de 2012?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el règim de producció de la 
instal·lació de tractament d’aigua marina del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00263/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4645 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quin ha estat el règim de producció de la ITAM del 
Prat de Llobregat, en termes de m3/s d’aigua produï-da 
cada dia, i en termes percentuals en relació a la seva 
capacitat de producció total, durant el període entre l’1 
de gener de 2013 i el 28 de febrer de 2013? I quin fou, 
en els mateixos termes, el règim de producció de la 
ITAM del Llobregat el mes de desembre de 2012?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les línies de producció de la 
instal·lació de tractament d’aigua marina del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat) que han 
estat en funcionament el 2013 i sobre el rè-
gim de producció d’aquesta instal·lació al 
desembre del 2012
Tram. 311-00264/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4646 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quantes de les línies de producció d’aigua de la 
ITAM del Prat de Llobregat, han estat en funciona-
ment en cada un dels dies transcorreguts entre l’1 de 
gener i el 28 de febrer de 2013? Quin fou, en els ma-
teixos termes, el règim de producció de la ITAM del 
Llobregat el mes de desembre de 2012?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el règim de producció de la 
instal·lació de tractament d’aigua marina del 
delta de la Tordera
Tram. 311-00265/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4647 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
– Quin ha estat el règim de producció de la ITAM del 
delta de la Tordera –Blanes– en termes de m3/s de d’ai-
gua produïda cada dia, i en termes percentuals en re-
lació a la seva capacitat de producció total, durant el 
període entre l’1 de gener de 2013 i el 28 de febrer de 
2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les línies de producció de la 
instal·lació de tractament d’aigua marina del 
delta de la Tordera que han estat en funcio-
nament el 2013
Tram. 311-00266/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4648 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quantes de les línies de producció d’aigua de la 
ITAM del delta de la Tordera, han estat en funciona-
ment en cada un dels dies transcorreguts entre l’1 de 
gener i el 28 de febrer de 2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el volum d’aigua del sistema 
del Llobregat captada i tractada a l’estació 
de tractament d’aigua potable de Sant Joan 
Despí (Baix Llobregat)
Tram. 311-00267/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4649 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quin ha estat el volum total d’aigua captada i trac-
tada procedent del sistema del riu Llobregat, en ter-
mes de m3/s d’aigua produïda cada dia, a l’ETAP de 
St. Joan Despí amb desglossament de dades correspo-
nent a aigua captada del cabal del riu i aigua captada 
de pous– per l’abastament en alta de la Regió metro-
politana de Barcelona –sistema Ter-Llobregat, durant 
el període entre l’1 de gener de 2013 i el 28 de febrer 
de 2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el volum d’aigua del sistema 
del Ter captada i tractada a l’estació de trac-
tament d’aigua potable de Cardedeu (Vallès 
Oriental)
Tram. 311-00268/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4650 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Quin ha estat el volum total d’aigua captada i trac-
tada procedent del sistema del transvasament del Riu 
Ter, planta potabilitzadora de Cardedeu, en termes de 
m3/s d’aigua produïda cada dia, per l’abastament en al-
ta de la Regió metropolitana de Barcelona –sistema 
Ter-Llobregat, durant el període entre l’1 de gener de 
2013 i el 28 de febrer de 2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de les pres-
cripcions tècniques per part de la conces-
sionària de la gestió del servei d’abastiment 
d’aigua en alta a Aigües Ter Llobregat
Tram. 311-00269/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4651 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Considera el Govern que l’actual concessionària de 
la gestió del servei d’abastament d’aigua en alta del 
sistema Ter-Llobregat ha complert i s’ha ajustat a les 
prescripcions tècniques del concurs de licitació de la 
concessió d’ATL, en concret les contingudes en el ca-
pítol IV, relatives al règim de funcionament de les di-
ferents estacions de tractament en funció de l’estat dels 
embassaments, durant els mesos de gener i febrer de 
2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del Compro-
mís del Ter del 2010, de retorn progressiu de 
cabal d’aigua al Ter i reducció del transvasa-
ment a la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 311-00270/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4652 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

– Ha assumit l’actual Govern els compromisos de re-
torn progressius de cabals al Ter, amb reducció del 
transvasament de cabals d’aigua a la regió metropo-
litana de Barcelona, que es va assolir l’any 2010 entre 
el Govern de la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i els agents socials i ambientals de les comarques 
gironines, en el marc del conegut com a «Compromís 
del Ter»?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el grau de compliment del 
Compromís del Ter el 2012
Tram. 311-00271/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4653 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

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

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

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

– Quin és el nivell de compliment del Compromís del 
Ter durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la política amb relació als ru-
nams salins i les salmorres del Bages
Tram. 311-00272/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5089 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 06.03.2013

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.

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

– Quina és la política del Govern en referència als ru-
nams salins del Bages i el tractament de les salmorres?

Palau del Parlament, 4 de març 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 els viatges del president de la Gene-
ralitat a Massachusetts i Portugal
Tram. 314-01347/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 i 144 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

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

– ¿Cuál fue el coste económico del viaje del presiden-
te de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, al Estado 
de Massachusetts (Estados Unidos), efectuado en ju-
nio de 2012?

– ¿Cuál fue el coste económico del viaje del presidente 
de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a Portugal, 
efectuado en julio de 2012?

– ¿Cuál fue la agenda oficial de ambos viajes?

– ¿Qué personas formaron parte de la comitiva oficial 
de ambos viajes?

– ¿Qué contactos estableció y qué reuniones mantuvo 
el presidente de la Generalitat en ambos viajes ofici-
ales?

– ¿Qué convenios, contratos o acuerdos firmó el presi-
dente de la Generalitat como resultado de ambos via-
jes oficiales?

Palau del Parlament, 21 de febrero de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tarifa de l’aigua
Tram. 314-01348/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la pregunta siguiente, para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

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

– ¿Cuál es el aumento en la tarifa final del agua, la que 
repercutirá en el consumidor, previsto por el Govern 
de la Generalitat?

– ¿Qué criterios ha seguido el Govern de la Generalitat 
para establecer el precio del agua durante el año 2012?

– ¿Qué razones explican el aumento en casi un 40% 
del precio medio del agua en Cataluña entre 2010 y 
2012?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Ge-
neralitat para paliar el perjuicio que supuso para los 
consumidores la subida de la tarifa del agua anuncia-
da por la empresa Aigües Ter-Llobregat en agosto de 
2012?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el motiu de la creació d’una filial 
d’atenció primària a Girona amb les vint-i-sis 
àrees bàsiques de salut de l’Institut Català 
de la Salut i dotar-la d’entitat jurídica pròpia
Tram. 314-01349/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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: 

En el capítol II de la llei de l’ICS del 2007 es diu: «les 
gerències territorials i les unitats de gestió dels cen-
tres actuen sota el principi d’autonomia de gestió, en 
el marc d’un programa anual d’activitat aprovat per el  
consell d’administració», aquest concepte i el terme 
descentralització es va repetint i en l’article 5 quan 
parla de principis de gestió torna a esmentar l’autono-
mia de gestió, la descentralització, la simplificació de 
l’administració i la transparència.

D’altra banda, en els principis de gestió de l’article 5 
s’insisteix amb els principis d’eficiència, d’autonomia 
de gestió; d’eficàcia; de simplificació; de desconcen-
tració; de descentralització territorial; d’avaluació de 
la gestió.

a. Si la llei de l’ICS del 2007 permet la descentralitza-
ció de la gestió i l’autonomia de gestió dels territoris, 
per quin motiu es volen fer canvis en el sentit de cre-
ar una filial de primària a Girona amb les 26 ABS de 
l’ICS i dotar-les d’entitat jurídica pròpia?

b. Quins estudis té fets la Conselleria de Salut que fa-
cin avançar cap a una Entitat Filial Girona, amb entitat 
jurídica pròpia, perquè el desenvolupament de l’auto-
gestió que dicta la llei, no sigui suficient per arribar a 
assolir els objectius exigits per la mateixa Llei?

c. Admetent que la Llei no permet una entitat jurídica 
independent de la mateixa Corporació, com es pot ex-
plicar l’estudi i desenvolupament d’una Entitat pròpia 
Girona?

d. Quin cost econòmic i quins estudis econòmics i 
d’eficiència avalen aquest projecte?

e. Quins mecanismes de control s’incorporarien per a 
evitar el mal ús del diner públic? I quins controls per 

evitar els amiguismes en l’ocupació dels llocs de tre-
ball?

f. Significaria la creació de més càrrecs intermedis de 
comandament o un altre consell d’administració?

g. Els ciutadans poden veure canvis en les vies de de-
rivació i de realització de proves?

h. Es podran canviar els concerts?

i. Quins terminis de posada en marxa té previstos la 
conselleria?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió de la sanitat i l’interès a pro-
posar canvis en la Llei de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-01350/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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 llei ICS de 2007 permet i fomenta la descentralit-
zació, autonomia de gestió dels centres i mecanismes 
d’agilització de l’administració que no s’han desenvo-
lupat, així com consorciar i, si cal, fer aliances estra-
tègiques.

a. Quin interès té la conselleria que no explicita per a 
proposar canvis el la llei de l’ICS?

b. Per què no s’ha promocionat més la gestió descen-
tralitzada ja prevista en el desenvolupament de la Llei 
de l’ICS del 2007?

c. Per què no s’ha provat i avaluat l’autonomia de ges-
tió (sota un contracte programa)?

d. Quin interès té la conselleria en el fraccionament de 
l’ICS versus la implementació de l’autonomia de ges-
tió?
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e. Els indicadors de sanitat a Catalunya i també a Es-
panya són molt bons i el cost per persona dels més bai-
xos de la Unió Europea: quins estudis pot presentar 
que demostrin que una gestió diferent a la gestió públi-
ca obté millors resultats de salut?

f. Atès el degoteig d’escàndols en la sanitat pública ca-
talana concertada, la Conselleria s’està plantejant mi-
llorar la supervisió de què es fa amb els recursos pú-
blics?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió d’una partida pressupostà-
ria en els pressupostos del 2013 per a iniciar 
les obres de l’Institut Cal Gravat, de Manre-
sa (Bages)
Tram. 314-01351/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Té previst el Govern incloure una partida en els 
pressupostos de 2013 per a l’inici d’obres de l’IES Cal 
Gravat de Manresa?

2) Per què no es va executar la partida pressupostària 
de l’exercici anterior destinada a iniciar les obres de 
l’edifici definitiu de l’IES Cal Gravat?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de l’Institut Cal Gra-
vat, de Manresa (Bages)
Tram. 314-01352/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Quan té previst el Govern l’inici de les obres de 
l’edifici definitiu de l’IES Cal Gravat de Manresa?

2) En quin termini tindrà l’IES Cal Gravat l’edifici de-
finitiu a la seva disposició?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de l’edifici de l’Escola Vall-
daura de Manresa (Bages)
Tram. 314-01353/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3691 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Quan té previst el Govern l’inici de les obres de 
l’edifici definitiu de l’escola Valldaura de Manresa?
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2) En quin termini tindrà l’escola Valldaura de Manre-
sa l’edifici definitiu a la seva disposició?

3) Disposaran de l’equipament definitiu per a l’inici 
del curs 2014-2015 quan ja cursaran fins a tercer curs 
de primària?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació de la instal·lació de mò-
duls prefabricats per a escoles
Tram. 314-01354/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3692 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Quina planificació es fa de la instal·lació de nous 
mòduls prefabricats? Es planifica tenint en compte les 
diferents necessitats de l’escola a l’hora d’instal·lar els 
nous mòduls?

2) Es té en compte l’opinió de la Comissió mixta de 
pares i escola a l’hora de decidir-ho?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’edifici nou per a emplaçar l’Escola 
Flama, de Manresa (Bages)
Tram. 314-01355/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Es manté el compromís de dotar a l’escola Flama 
de Manresa amb un edifici nou en l’espai destinat per 
aquest fi dins del terme municipal de Manresa?

2) Quan tenen previst l’inici de les obres de l’edifici 
nou de l’escola Flama de Manresa?

3) Inclouran una partida en els pressupostos de 2013 
per a l’inici d’obres de l’escola Flama de Manresa?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible reforma de l’edifici de l’Es-
cola Flama, de Manresa (Bages)
Tram. 314-01356/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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1) En cas de no iniciar-se la construcció del nou edifici 
en breu, destinaran una partida pressupostària a la re-
forma urgent de l’Escola Flama de Manresa?

2) Tenen previst reformar l’edifici de l’Escola Flama 
per ampliar els espais de que disposa que s’han que-
dat petits i obliguen a realitzar activitats lectives en 
passadissos?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reformar el gimnàs de 
l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
Tram. 314-01357/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Tenen previst reformar el gimnàs de l’Escola Flama 
de Manresaque actualment té un sostre d’amiant –ma-
terial extremadament perillós per a la salut d’infants i 
mestres– i no disposa d’una sortida d’emergència?

2) Inclourà el pressupost de 2013 una partida amb 
aquest fi?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat del desdoblament dels 
cursos a l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
Tram. 314-01358/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3696 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– L’escola Flama de Manresa té dues línies fins a ter-
cer de primària i ja té greus problemes d’espai, es con-
tinuaran desdoblant els cursos?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’atorgar ajuts per trans-
port escolar a les famílies de l’Escola Flama, 
de Manresa (Bages)
Tram. 314-01359/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3697 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

L’Escola Flama es troba situada fora del terme de 
Manresa i això obliga a haver de portar els infants 
amb transport privat o amb autobús escolar, tenint el 
bus un cost actualment de 12 euros mensuals al matí i 
12 euros mensuals a la tarda. Això està suposant molts 
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problemes a les famílies, sent-ne cada vegada més les 
que no poden assumir-ho.

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

– Té previst el Departament d’Ensenyament dotar 
d’ajuts extraordinaris al transport mentre no es disposi 
d’un centre dins de la ciutat de Manresa?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a pal·liar l’increment 
de preus del transport escolar de l’Escola 
Flama, de Manresa (Bages)
Tram. 314-01360/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

En cas de seguir desdoblant els cursos de l’escola Fla-
ma de Manresa, l’any vinent serà necessari contractar 
un nou autobús per al transport escolar, augmentant 
significativament el preu del servei per a les famílies.

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

– Té previst el Departament d’Ensenyament alguna 
mesura per pal·liar aquest augment de preu del trans-
port?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de fusionar l’Escola Fla-
ma i l’Escola Valldaura, de Manresa (Bages)
Tram. 314-01361/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 3699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) És certa la intenció del Departament d’Ensenya-
ment de fusionar l’Escola Flama i l’Escola Valldaura 
de Manresa per construir un sol equipament?

2) Quins motius són els que justifiquen aquesta decisió?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’expedient de regulació d’ocupació 
d’Orizonia
Tram. 314-01362/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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: 

Según informaciones aparecidas últimamente en di-
ferentes medios de comunicación, la empresa Orizo-
nia plantea presentar un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) a principios de marzo que podría afec-
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tar en todo el territorio nacional a 3.000 trabajadores. 
Asimismo, según dichas informaciones se pone en pe-
ligro la devolución de los importes adelantados por los 
clientes en la contratación de servicios de viajes, en 
caso de que estos finalmente no se lleven a cabo.

– En caso de que dicho Expediente de Regulación de 
Empleo afecte a trabajadores en Cataluña, ¿piensa el 
Gobierno de la Generalitat poner en marcha medidas 
de mediación laboral con la empresa Orizonia ante el 
anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE), en virtud del artículo 170 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña? En caso afirmativo, ¿cuáles?

– ¿Piensa poner en marcha el Gobierno de la Gene-
ralitat medidas para garantizar la reinserción laboral 
de los trabajadores de la compañía Orizonia en Ca-
taluña afectados por el Expediente de Regulación de 
Empleo? En caso afirmativo, ¿cuáles?

– Según las competencias derivadas del artículo 123 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿qué medidas 
piensa poner en marcha el Gobierno de la Generalitat 
para garantizar la defensa de los derechos de consumi-
dores de la empresa Orizonia en Cataluña?

Palau del Parlament, 25 de febrero de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a l’execució de 
les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-01363/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3716 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

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

– ¿Tiene pensado el Departamento de Territorio y Sos-
tenibilidad de la Generalitat de Cataluña reprogramar o 
recalendarizar la ejecución de las obras pendientes de 
la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona?

– ¿Cuál es el calendario previsto para la finalización 
de las obras pendientes de la construcción de la línea 9 
del metro de Barcelona?

– ¿Cuál es el calendario previsto para la finalización 
de las obras pendientes de la construcción de la línea 9 
del metro de Barcelona en el tramo comprendido entre 
la estación de Metro de Collblanc y el Aeropuerto de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 25 de febrero de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis encarregats a diverses 
empreses en el període 2000-2012
Tram. 314-01364/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3816 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

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

1. ¿Qué estudios de todo tipo, informes de seguimien-
to o de cualquier otra índole encargaron los diferentes 
departamentos de la Generalitat de Cataluña a las em-
presas detalladas a continuación entre los años 2000 
y 2012?

2. ¿Qué persona o institución encargó cada documento 
o informe?

3. ¿Cuál ha sido el coste económico final de cada do-
cumento o informe?

4. ¿En qué fecha se pagó cada documento o informe?

5. ¿En qué fecha se entregó cada documento o infor-
me?

Relación de empresas

– Método 3 SA

– Marítimo 15 SL

– Sistema y Acción SA

– SOPDIT SL

– Paradigma Global SL

– Consultoría de Seguridad Avanzada SL

– Clarte Business Consulting SL
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– Technologic Gratis Sl

– M3 Consultoría de Seguridad SL

– Gnomon System SL

Palau del Parlament, 20 de febrero de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients incoats per l’Oficina 
Antifrau de Catalunya i sobre els viatges ofi-
cials del seu equip directiu
Tram. 314-01365/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quants expedients ha incoat l’Oficina Antifrau de 
Catalunya des del nomenament del Sr. Daniel de Al-
fonso com a director d’aquesta institució i quina ha es-
tat la temàtica de cada expedient incoat?

– De quants d’aquests expedients s’ha conclòs la ins-
trucció i en quins termes?

– A quants congressos, exposicions, certàmens, semi-
naris o conferències o qualsevol altre viatge oficial ha 
assistit l’equip directiu de l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya des del nomenament del Sr. Daniel de Alfonso 
com a director d’aquesta institució?

– Quina ha estat la temàtica de cadascun d’aquests vi-
atges?

– Quin ha estat el cost total de cadascun d’aquests vi-
atges?

– A càrrec de quina partida pressupostària s’han rea-
litzat aquests viatges i missions oficials, del Pressupost 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de la institució or-
ganitzadora o dels assistents?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el venciment dels contractes de ges-
tió de les àrees bàsiques de salut i els cen-
tres d’atenció primària
Tram. 314-01366/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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: 

– En quina data vencen els contractes de gestió de ser-
veis públics de totes i cascuna de les àrees bàsiques 
de salut i centres d’atenció primària que no adscrites a 
l’ICS, en cadascuna de les regions sanitàries?

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 la Central de Balan-
ços el 2011
Tram. 314-01367/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3930 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és l’estat dels indicadors de la Central de Ba-
lanços del 2011 comparat amb els anys anteriors, des 
de la seva creació?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa per al sector de 
la salut el 2013
Tram. 314-01368/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 3931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’assignació capitativa per al sector de la sa-
lut per l’any 2013, comparada amb les anteriors, des de 
l’establiment del model?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni de col·laboració entre el 
Memorial Democràtic i Tres per 3, SA
Tram. 314-01369/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3946 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Ha generado para el Memorial Democràtic algún ti-
po de gasto la aplicación del convenio de colaboración 
suscrito el 1 de febrero de 2012 por esta entidad y Tres 
per 3, SA, para acoger en el Teatre Polirama la expo-
sición «La Lluita per l’oportunitat de viure»? En caso 
afirmativo, ¿cuál ha sido el gasto?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni de col·laboració entre el 
Memorial Democràtic i l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona
Tram. 314-01370/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Ha generado para el Memorial Democràtic algún 
tipo de gasto la aplicación del convenio de colabora-
ción suscrito el 17 de mayo de 2012 por esta entidad 
y l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, para 
promover la enseñanza y la difusión de la memoria de-
mocrática de Catalunya entre el alumnado y la comu-
nidad educativa de la ciudad de Barcelona? En caso 
afirmativo, ¿cuál ha sido el gasto?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni de col·laboració entre el 
Memorial Democràtic i el Departament d’En-
senyament
Tram. 314-01371/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Ha generado para el Memorial Democràtic algún ti-
po de gasto la aplicación del convenio de colaboración 
suscrito el 17 de julio de 2012 por esta entidad y el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya, para llevar a cabo actuaciones educativas con 
la recuperación de la memoria democrática? En caso 
afirmativo, ¿cuál ha sido el gasto?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni de col·laboració entre el 
Memorial Democràtic i el Centre Excursio-
nista de Catalunya
Tram. 314-01372/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Ha generado para el Memorial Democràtic algún ti-
po de gasto la aplicación del convenio de colaboración 
suscrito el 25 de julio de 2012 por esta entidad y el 
Centre Excursionista de Catalunya, para realizar una 
exposición y diferentes actividades vinculadas sobre 
la historia del Centre Excursionista de Catalunya y el 
movimiento excursionista catalán durante el período 
1931-1955? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el gasto?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni de col·laboració entre el 
Memorial Democràtic i el Consorci de Biblio-
teques de Catalunya
Tram. 314-01373/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Ha generado para el Memorial Democràtic algún 
tipo de gasto la aplicación del convenio de colabora-
ción suscrito el 17 de octubre de 2012 por esta entidad 
y el Consorci de Biblioteques de Catalunya, para ha-
cer actividades conjuntas en relación con la memoria 
democrática y la lectura? En caso afirmativo, ¿cuál ha 
sido el gasto?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni de col·laboració entre el 
Memorial Democràtic i l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Peramàs-Esmandies
Tram. 314-01374/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Ha generado para el Memorial Democràtic algún ti-
po de gasto la aplicación del convenio de colaboración 
suscrito el 16 de noviembre de 2012 por esta entidad 
y l’Associació de Veïns de Peramàs-Esmandies, para 
organizar la exposición «desenterrant el silenci»? En 
caso afirmativo, ¿cuál ha sido el gasto?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni de col·laboració entre el 
Memorial Democràtic i la Universitat Ramon 
Llull
Tram. 314-01375/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Ha generado para el Memorial Democràtic algún ti-
po de gasto la aplicación del convenio de colaboración 

suscrito el 21 de noviembre de 2012 por esta entidad 
y la Universitat Ramon Llull, para hacer actividades 
conjuntas que contribuyan al fomento y al desarrollo 
de las actividades de formación de la Universidad Ra-
mon Llull y la dinamización de las actividades de di-
fusión de la memoria democrática? En caso afirmati-
vo, ¿cuál ha sido el gasto?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni de col·laboració entre el 
Memorial Democràtic i la Universitat Autò-
noma de Barcelona
Tram. 314-01376/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Ha generado para el Memorial Democràtic algún ti-
po de gasto la aplicación del convenio de colaboración 
suscrito el 27 de noviembre de 2012 por esta entidad 
y la Universitat Autònoma de Barcelona, para llevar 
a cabo actividades relacionadas con la recuperación, 
la conmemoración y el fomento de la memoria demo-
crática? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el gasto?

Palau del Parlament, 13 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prova d’avaluació de competències 
bàsiques als alumnes de quart d’ESO
Tram. 314-01377/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Cuál ha sido el número de aplicadores movilizados 
el pasado mes de febrero de 2013 para la realización 
de la prueba de evaluación de competencias básicas a 
los alumnos del cuarto curso de la ESO?

– ¿Cuál ha sido el número de correctores movilizados 
el pasado mes de febrero de 2013 para la realización 
de la prueba de evaluación de competencias básicas a 
los alumnos del cuarto curso de la ESO?

– ¿Cuál ha sido el coste total asociado a la realización 
de la prueba de evaluación de competencias básicas a 
los alumnos de cuarto de ESO? Desglosado por con-
ceptos.

– ¿Cuáles han sido los criterios utilizados para el cál-
culo del coste que ha supuesto la realización de la 
prue-ba de evaluación de competencias básicas a los 
alumnos de cuarto de ESO?

Palau del Parlament, 25 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la previsió del cost de les proves 
d’avaluació que proposa el projecte de llei 
orgànica de millorament de la qualitat edu-
cativa
Tram. 314-01378/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Cuál es la previsión del Govern en relación al coste 
que representaría la realización de las pruebas de eva-
luación de final de etapa propuestas en el proyecto de 
la LOMCE? Desglosar por etapas, conceptos e indicar 
los criterios de cálculo utilizados.

Palau del Parlament, 25 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de matriculació a l’edu-
cació pública amb relació a les llengües ma-
ternes que s’hi han fet constar
Tram. 314-01380/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿En los últimos cinco cursos escolares cuántas so-
licitudes de matriculación en la educación pública en 

Fascicle segon
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Catalunya han señalado el castellano como lengua 
materna de los alumnos y de utilización en sus casa? 
Desglosar 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 casa? Des-
glosar 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 
catalán y al castellano como lengua materna de los 
alumnos y de utilización en sus casa? Desglosar por 
curso escolar.

Palau del Parlament, 25 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa de l’Escola Mediterrània de Bar-
celona
Tram. 314-01381/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3959 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las obras 
de construcción del CEIP Mediterrània de Barcelona? 
En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto el inicio de 
las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funcio-
namiento el nuevo CEIP Meditarrània de Barcelona?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
del nuevo CEIP Mediterrània de Barcelona?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción del CEIP Medi-
terrània de Barcelona?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupuestos 
de la Generalitat para el año 2013 alguna partida pre-

supuestaria para la construcción del CEIP Mediterrà-
nia de Barcelona? En caso afirmativo, ¿cuál es el im-
porte de la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa de l’Institut Fabra i Coats, de Bar-
celona
Tram. 314-01382/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las 
obras de construcción del IES Fabra i Coats de Bar-
celona? En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto el 
inicio de las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funciona-
miento el nuevo IES Fabra i Coats de Barcelona?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
del nuevo IES Fabra i Coats de Barcelona?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción del IES Fabra i 
Coats de Barcelona?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupuestos 
de la Generalitat para el año 2013 alguna partida presu-
puestaria para la construcción del IES Fabra i Coats de  
Barcelona? En caso afirmativo, ¿cuál es el importe  
de la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa de l’Escola Fluvià, de Barcelona
Tram. 314-01383/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las 
obras de construcción del IES Fluvià de Barcelona? 
En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto el inicio de 
las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funciona-
miento el nuevo IES Fluvià de Barcelona?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
del nuevo IES Fluvià de Barcelona?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción del IES Fluvià 
de Barcelona?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupues-
tos de la Generalitat para el año 2013 alguna partida 
presupuestaria para la construcción del IES Fluvià de 
Barcelona? En caso afirmativo, ¿cuál es el importe de 
la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada en 
marxa de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 314-01384/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3962 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las 
obras de construcción del CEIP Agnès de Sitges? En 
caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto el inicio de las 
obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funciona-
miento el nuevo CEIP Agnès de Sitges?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
del nuevo CEIP Agnès de Sitges?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción del CEIP Ag-
nès de Sitges?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupuestos 
de la Generalitat para el año 2013 alguna partida pre-
supuestaria para la construcción del CEIP Agnès de 
Sitges? En caso afirmativo, ¿cuál es el importe de la 
partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posa-
da en marxa de l’Escola Montcau Ordal, de 
Subirats (Alt Penedès)
Tram. 314-01385/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las 
obras de construcción de la Escuela El Montcau Ordal 
de Subirats? En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previs-
to el inicio de las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funcio-
namiento la nueva Escuela El Montcau Ordal de Subi-
rats?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructi-
vo de la nueva Escuela El Montcau Ordal de Subirats?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción de la Escuela El 
Montcau Ordal de Subirats?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupues-
tos de la Generalitat para el año 2013 alguna partida 
presupuestaria para la construcción de la Escuela El 
Montcau Ordal de Subirats? En caso afirmativo, ¿cuál 
es el importe de la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa de l’Escola Lola Anglada, de Ba-
dalona (Barcelonès)
Tram. 314-01386/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las obras 
de construcción del Instituto-Escuela Lola Anglada de 
Badalona? En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto 
el inicio de las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funcio-
namiento el nuevo Instituto-Escuela Lola Anglada de 
Badalona?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
del Instituto-Escuela Lola Anglada de Badalona?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción del Instituto-
Escuela Lola Anglada de Badalona?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupuestos 
de la Generalitat para el año 2013 alguna partida pre-
supuestaria para la construcción del Instituto-Escuela 
Lola Anglada de Badalona? En caso afirmativo, ¿cuál 
es el importe de la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa de l’Escola Bufalà II, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-01387/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las 
obras de construcción del IES Bufalà II de Badalona? 
En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto el inicio de 
las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funciona-
miento el nuevo IES Bufalà II de Badalona?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
del nuevo IES Bufalà II de Badalona?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción del IES Bufalà II  
de Badalona?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupuestos 
de la Generalitat para el año 2013 alguna partida pre-
supuestaria para la construcción del IES Bufalà II de 
Badalona? En caso afirmativo, ¿cuál es el importe de 
la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa de l’Escola Marta Mata, de Barbe-
rà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01388/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las obras 
de construcción de la Escuela Marta Mata de Barberà 
del Vallès? En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto 
el inicio de las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funcio-
namiento la nueva Escuela Marta Mata de Barberà del 
Vallès?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
de la nueva Escuela Marta Mata de Barberà del Va-
llès?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción de la Escuela 
Marta Mata de Barberà del Vallès?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupuestos 
de la Generalitat para el año 2013 alguna partida pre-
supuestaria para la construcción de la Escuela Marta 
Mata de Barberà del Vallès? En caso afirmativo, ¿cuál 
es el importe de la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa de l’Escola Marta Mata, de Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-01389/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las obras 
de construcción de la Escuela Marta Mata de Mataró? 
En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto el inicio de 
las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funciona-
miento la nueva Escuela Marta Mata de Mataró?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
de la nueva Escuela Marta Mata de Mataró?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción de la Escuela 
Marta Mata de Mataró?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupuestos 
de la Generalitat para el año 2013 alguna partida pre-
supuestaria para la construcción de la Escuela Marta 
Mata de Mataró? En caso afirmativo, ¿cuál es el im-
porte de la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa de l’Escola Montserrat Vayreda, de 
Roses (Alt Empordà)
Tram. 314-01390/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las 
obras de construcción del CEIP Montserrat Vayreda 
de Roses? En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto 
el inicio de las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funciona-
miento el nuevo CEIP Montserrat Vayreda de Roses?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
del nuevo CEIP Montserrat Vayreda de Roses?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por 
el Govern para las obras de construcción del CEIP 
Montserrat Vayreda de Roses?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupuestos 
de la Generalitat para el año 2013 alguna partida pre-
supuestaria para la construcción del CEIP Montserrat 
Vayreda de Roses? En caso afirmativo, ¿cuál es el im-
porte de la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa d’un nou institut a Castelldefels 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01391/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las 
obras de construcción del cuatro IES de Castelldefels? 
En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto el inicio de 
las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funciona-
miento el nuevo cuatro IES de Castelldefels?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
del nuevo cuatro IES de Castelldefels?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción del cuatro IES 
de Castelldefels?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupues-
tos de la Generalitat para el año 2013 alguna partida 
presupuestaria para la construcción del cuatro IES de 
Castelldefels? En caso afirmativo, ¿cuál es el importe 
de la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa d’una nova escola a Abrera (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-01392/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grupo Parla-
mentario del Partido Popular de Cataluña, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

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

– ¿Tiene el Govern una previsión del inicio de las 
obras de construcción de la Tercera Escuela de Abre-
ra? En caso afirmativo, ¿cuándo tiene previsto el inicio 
de las obras?

– ¿Cuándo tiene previsto el Govern poner en funciona-
miento la nueva Tercera Escuela de Abrera?

– ¿Tiene el Govern elaborado el proyecto constructivo 
de la nueva Tercera Escuela de Abrera?

– ¿Cuál es el presupuesto inicialmente previsto por el 
Govern para las obras de construcción de la Tercera 
Escuela de Abrera?

– ¿Tiene previsto el Govern incluir en los presupuestos 
de la Generalitat para el año 2013 alguna partida pre-
supuestaria para la construcción de la Tercera Escuela 
de Abrera? En caso afirmativo, ¿cuál es el importe de 
la partida presupuestaria?

Palau del Parlament, 26 de febrero de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el motiu per a no publicar la normativa 
reguladora de la borsa de treball de tècnics 
especialistes de serveis penitenciaris
Tram. 314-01393/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Per quin motiu no s’ha publicat la «Normativa regu-
ladora, o Reglament de la borsa de treball de tècnics 
especialistes de serveis penitenciaris, vigent»?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre els criteris de selecció dels interins de 
la borsa de treball de tècnics especialistes 
de serveis penitenciaris
Tram. 314-01394/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins criteris de selecció es van seguir per escollir 
els interins de la borsa de treball de tècnics especia-
listes de serveis penitenciaris, que van ser cessats des-
prés del mes de juliol del 2011?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el criteri d’antiguitat general aplicat 
per al cessament d’interins del cos tècnics 
especialistes de serveis penitenciaris el 2011
Tram. 314-01395/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Per quin motiu, a l’hora de fer els cessaments d’inte-
rins de l’any 2011 no es va aplicar el criteri d’antiguitat 
general dins del cos de tècnics especialistes de serveis 
penitenciaris previst en lan normativa de la borsa d’in-
terins de serveis penitenciaris aprovada el 12 de juliol 
del 2006, i es va optar pel criteri d’antiguitat per cen-
tre i àrea de treballant, incomplint així el que disposa 
l’Estatut dels Treballadors art. 10, 1.2 –que ho preveu 
per igualtat, mèrit, capacitat i publicitat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre la normativa aplicada per a no nome-
nar funcionaris de carrera funcionaris amb 
oposició aprovada i declarats aptes pel tri-
bunal qualificador
Tram. 314-01396/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la normativa a què s’ha acollit el Depar-
tament de Justícia per fer que funcionaris amb oposi-
ció aprovada i declarats aptes pel tribunal qualificador 
no hagin estat nomenats funcionaris de carrera i en 
canvi hagin ocupat plaça d’interí amb la denominació 
«funcionari/a amb destí provisional»?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el compliment del compromís de recol-
locació progressiva de tècnics especialistes 
de serveis penitenciaris cessats el 2011
Tram. 314-01397/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Com pensa el Govern donar compliment al seu com-
promís de recol·locació progressiva i total dels interins 
de tècnics especialistes de serveis penitenciaris, ces-
sats durant l’any 2011, adquirit amb aquest col·lectiu el 
mes de juliol del 2011 i ratificat per l’anterior Conse-
llera en compareixences davant la Comissió de Justí-
cia en la legislatura 2011-2012?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el cost del cànon de dret de superfície 
del Centre Penitenciari Puig de les Basses, 
de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01398/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el cost anual que està satisfent la Generalitat 
en concepte de cànon de dret de superfície de l’edifici 
de la presó del Puig de les Basses a Figueres?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el cost del manteniment i la vigilància 
privada del Centre Penitenciari Puig de les 
Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01399/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el cost actual de manteniment i vigilància de 
l’edifici del Centre Penitenciari del Puig de les Basses 
a Figueres, tancat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el cost del manteniment i el funciona-
ment del Centre Penitenciari de Girona
Tram. 314-01400/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el cost actual de manteniment i funciona-
ment del actual Centre Penitenciari de Girona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el cost del manteniment i el funciona-
ment del Centre Penitenciari de Figueres
Tram. 314-01401/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el cost actual de manteniment i funciona-
ment del actual centre penitenciari de Figueres?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre els motius que impedeixen l’obertura 
del Centre Penitenciari Puig de les Basses, 
de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01402/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Queda alguna instal·lació, obra o servei pendent 
d’executar o d’instal·lar al nou edifici del Centre Peni-
tenciari del Puig de les Basses, que n’impedeixi l’ober-
tura?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre la previsió d’obertura del Centre Peni-
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-01403/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En quina data pensa el Govern posar en funciona-
ment el Centre Penitenciari de Puig de les Basses de-
finitivament?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el cost del manteniment i el funciona-
ment del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès), i sobre els motius que 
n’impedeixen l’obertura
Tram. 314-01404/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el cost actual de manteniment i vigilància 
de l’edifici del Centre Penitenciari del Catllar a Tarra-
gona, tancat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre els motius que impedeixen l’obertura 
del Centre Mas d’Enric, al Catllar (Tarrago-
nès)
Tram. 314-01405/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Queda alguna instal·lació, obra o servei pendent d’exe-
cutar o d’instal·lar al nou edifici del centre penitencia-
ri del Catllar a Tarragona, que n’impedeixi l’obertura?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre la data d’obertura del Centre Peniten-
ciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-01406/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En quina data pensa el Govern posar en funciona-
ment el Centre Penitenciari del Catllar a Tarragona, 
tancat?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre les condicions de salubritat i higiene 
a la presó Model, de Barcelona
Tram. 314-01407/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera el Govern que el centre penitenciari de 
preventius de Barcelona, conegut com presó Model, 
reuneix actualment les condicions exigibles de salu-
britat i higiene per garantir la salut i el benestar mínim 
tant dels interns com del personal de presons?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el termini previst per al tancament de 
la presó Model, de Barcelona
Tram. 314-01408/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– En quina data pensa el Govern tancar el centre peni-
tenciari de preventius de Barcelona, conegut com pre-
só Model?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre la vigència del projecte de construc-
ció d’un nou centre penitenciari a la Zona 
Franca de Barcelona
Tram. 314-01409/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Continua el Govern mantenint en vigència el projec-
te de construir un nou centre penitenciari de preven-
tius a la Zona Franca de Barcelona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre la modificació o la cancel·lació del 
projecte de construcció d’un nou centre pe-
nitenciari a la Zona Franca de Barcelona
Tram. 314-01410/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Pensa el Govern modificar, redimensionar o supri-
mir el projecte de construir un nou centre penitenciari 
de preventius a la Zona Franca de Barcelona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre l’inici de les obres del nou centre peni-
tenciari de la Zona Franca de Barcelona
Tram. 314-01411/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quan pensa el Govern iniciar els treballs de cons-
trucció del nou centre penitenciari de preventius a la 
Zona Franca de Barcelona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el termini per a la posada en funciona-
ment del nou centre penitenciari de la Zona 
Franca de Barcelona
Tram. 314-01412/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el termini d’execució previst pels treballs de 
construcció, equipament i posada en funcionament del 
nou centre penitenciari de preventius a la Zona Franca 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de línies de preescolar a 
escoles de Mataró (Maresme)
Tram. 314-01413/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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 la supres-
sió de línies de P3 just abans de la preinscripció que 
comença aquest mes de març. A Mataró això afecta a 
3 escoles: Joan Coromines, Àngela Bransuela i Torre 
Llauder. Tenint en compte que a la ciutat hi ha zona 
educativa única,

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

– No creu el Govern que seria més encertat no supri-
mir les línies fins després de la preinscripció per co-
nèixer quines són les eleccions de les famílies mata-
ronines i, posteriorment, i amb aquestes dades prendre 
les decisions de tancament de les línies menys deman-
dades i si és estrictament imprescindible?

Palau del Parlament, 26 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 resposta de l’Ajuntament de Mataró 
a la proposta de tancament de línies de pre-
escolar a escoles d’aquest municipi
Tram. 314-01414/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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

El Departament d’Ensenyament ha anunciat la supres-
sió de línies de P3 just abans de la preinscripció que 
comença aquest mes de març. A Mataró això afecta a 
3 escoles: Joan Coromines, Àngela Bransuela i Torre 
Llauder. Tenint en compte que a la ciutat hi ha zona 
educativa única,

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

– Quina ha estat la coordinació i la resposta per part 
de l’Ajuntament de Mataró sobre la proposta del De-
partament d’Ensenyament en la supressió de les línies 
de P3?

Palau del Parlament, 26 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 projecte de transferència i la cons-
trucció del nou edifici de l’Institut Bruguers, 
de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-01415/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, 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.

Atesa l’onada de retallades en l’àmbit educatiu que el 
Govern de la Generalitat ha portat fins ara a terme en 
instal·lacions de gran rellevància pel servei i les carac-
terístiques del territori al què donen abast, atès les ne-
cessitats urgents de procedir a la construcció d’un nou 
edifici per acollir l’ES Bruguers; ateses les converses i 
reunions mantingudes entre l’ajuntament del municipi 
de Gavà i diferents responsables de la Generalitat de 
Catalunya. Atenent a que el Govern disposa de projec-
te executiu i que s’està a l’espera que s’iniciïn els tre-
balls de construcció.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té constància el Govern de la urgència i necessitat 
de construcció del nou Institut Bruguers de la ciutat de  
Gavà?

– En quina fase d’execució està el projecte de trans-
ferència de l’Institut Bruguers? Quan té previst l’inici 
d’obres? I quan es preveu la seva finalització?

– En quin curs escolar està prevista la seva entrada en 
funcionament com a equipament educatiu?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat d’un centre d’educa-
ció secundària al barri de Gavà Mar, a Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01416/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, 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.

Atès que l’ajuntament ha aprovat inicial i provisional-
ment la modificació de la qualificació urbanística de 
la parcel·la on s’ha de construir l’Institut de Gavà Mar; 
atès que resta pendent l’informe de la Direcció Gene-
ral de Centres Públics; atès que la ciutat de Gavà està 
a l’espera de l’acceptació per part del Govern de la Ge-
neralitat i de la creixent necessitat de la ciutat de Gavà 
de donar resposta a la futura demanda de places d’edu-
cació secundària obligatòria i post obligatòria.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– És conscient de les necessitats d’un equipament de 
secundària al barri de Gavà Mar del municipi de Ga-
và? En cas afirmatiu, com pensa donar-li resposta?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’equipaments per a 
educació secundària a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-01417/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, 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.

Atès que l’ajuntament ha aprovat inicial i provisional-
ment la modificació de la qualificació urbanística de 
la parcel·la on s’ha de construir l’Institut de Gavà Mar; 
atès que resta pendent l’informe de la Direcció Gene-
ral de Centres Públics; atès que la ciutat de Gavà està 
a l’espera de l’acceptació per part del Govern de la Ge-
neralitat i de la creixent necessitat de la ciutat de Gavà 
de donar resposta a la futura demanda de places d’edu-
cació secundària obligatòria i post obligatòria.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins projectes té el Govern sobre equipaments de 
secundària a Gavà?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Eva Granados 
Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió d’alguna partida pressu-
postària en els pressupostos del 2013 per a 
equipaments d’educació secundària a Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01418/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, 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.

Atès que l’ajuntament ha aprovat inicial i provisional-
ment la modificació de la qualificació urbanística de 
la parcel·la on s’ha de construir l’Institut de Gavà Mar; 
atès que resta pendent l’informe de la Direcció Gene-
ral de Centres Públics; atès que la ciutat de Gavà està 
a l’espera de l’acceptació per part del Govern de la Ge-
neralitat i de la creixent necessitat de la ciutat de Gavà 
de donar resposta a la futura demanda de places d’edu-
cació secundària obligatòria i post obligatòria.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té previst incloure alguna actuació al respecte als 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2013?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment de converses amb l’Ajun-
tament de Gavà (Baix Llobregat) amb relació 
a la necessitat d’equipaments d’educació se-
cundària en aquest municipi
Tram. 314-01419/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4172 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, 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.

Atès que l’ajuntament ha aprovat inicial i provisional-
ment la modificació de la qualificació urbanística de 
la parcel·la on s’ha de construir l’Institut de Gavà Mar; 
atès que resta pendent l’informe de la Direcció Gene-
ral de Centres Públics; atès que la ciutat de Gavà està 
a l’espera de l’acceptació per part del Govern de la Ge-
neralitat i de la creixent necessitat de la ciutat de Gavà 
de donar resposta a la futura demanda de places d’edu-
cació secundària obligatòria i post obligatòria.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Té previst reobrir converses amb l’ajuntament per 
afrontar aquesta necessitat de la ciutat?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accés dels joves de Santa Coloma 
de Cervelló (Baix Llobregat) a un nou centre 
d’educació secundària
Tram. 314-01420/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, 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.

Atesa l’onada de retallades en l’àmbit educatiu que 
l’actual Govern està portant a terme en instal·lacions 
de gran rellevància pel servei i les característiques del 
territori al què donen abast.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té constància el Govern de la necessitat dels i les jo-
ves del municipi de Santa Coloma de Cervelló d’acce-
dir a un nou centre educatiu de secundària?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes a Santa Coloma 
de Cervelló (Baix Llobregat) amb relació a la 
necessitat d’un nou centre d’educació se-
cundària
Tram. 314-01421/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4174 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, 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.

Atesa l’onada de retallades en l’àmbit educatiu que 
l’actual Govern està portant a terme en instal·lacions 
de gran rellevància pel servei i les característiques del 
territori al què donen abast.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Atesa la necessitat del municipi de Santa Coloma de 
Cervelló d’un nou centre educatiu de secundària. Hi 
ha prevista per part del Govern de la Generalitat algu-
na actuació concreta al respecte? Si és així, quina i en 
quin termini?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un institut a Santa 
Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-01422/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, 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.
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Atesa l’onada de retallades en l’àmbit educatiu que 
l’actual Govern està portant a terme en instal·lacions 
de gran rellevància pel servei i les característiques del 
territori al què donen abast.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la cons-
trucció d’un nou institut de secundària a Santa Coloma 
de Cervelló?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció en data de l’1 de 
febrer de 2013
Tram. 314-01423/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes persones perceben la renda mínima d’inser-
ció a Catalunya a 1 de febrer de 2013?

Es demana la informació per expedients (titulars) i 
també quantes persones depenen de cada titular (be-
neficiaris).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció, desglossat per 
comarques, en data de l’1 de febrer de 2013
Tram. 314-01424/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4181 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes persones perceben la renda mínima d’in-
serció a Catalunya, desglossat per comarques a 1 de 
febrer de 2013?

Es demana la informació per expedients (titulars) i 
també quantes persones depenen de cada titular (be-
neficiaris).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció a Barcelona en 
data de l’1 de febrer de 2013
Tram. 314-01425/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes persones perceben la renda mínima d’inser-
ció a la ciutat de Barcelona a 1 de febrer de 2013?
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Es demana la informació per expedients (titulars) i 
també quantes persones depenen de cada titular (be-
neficiaris).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que perceben 
la renda mínima d’inserció, desglossat per 
demarcacions territorials, en data de l’1 de 
febrer de 2013
Tram. 314-01426/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4183 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes persones perceben la renda mínima d’inser-
ció a Catalunya, desglossat per demarcacions territori-
als a 1 de febrer de 2013?

Es demana la informació per expedients (titulars) i 
també quantes persones depenen de cada titular (be-
neficiaris).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import liquidat per al pagament de la 
renda mínima d’inserció del 2007 al 2012
Tram. 314-01427/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4184 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat l’import total liquidat per al pagament 
de la renda mínima d’inserció els anys 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la reforma de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-01428/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4185 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Govern a data d’avui de la dar-
rera reforma de la renda mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adscripció de la renda mínima d’in-
serció al Departament d’Empresa i Ocu-
pació
Tram. 314-01429/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4186 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Govern a data d’avui del can-
vi d’adscripció departamental, cap al Departament 
d’Empresa i Ocupació, de la renda mínima d’inser-
ció?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de renda mí-
nima d’inserció pendents de resoldre el de-
sembre del 2011, el juliol del 2012, el desem-
bre del 2012 i el febrer del 2013
Tram. 314-01430/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. Quantes 
sol·licituds no resoltes hi havia a desembre de 2011, ju-
liol 2012, desembre 2012 i febrer 2013?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han sortit 
del Programa de la renda mínima d’inserció, 
desglossat per comarques, el 2012
Tram. 314-01431/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. Quantes 
persones han sortit del programa i per quins motius 
durant el 2012? Es demana desglossat per comarques.

Es demana la informació per expedients (titulars) i 
també quantes persones depenen de cada titular (be-
neficiaris).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació amb el Departament 
de Benestar Social i Família amb relació a la 
renda mínima d’inserció
Tram. 314-01432/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

En relació amb la renda mínima d’inserció. Quina co-
ordinació hi ha amb el Departament de Benestar i Fa-
mília en els casos amb una problemàtica social afegi-
da? Es demana el màxim detall.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes amb empreses alienes 
per a fer algun servei relacionat amb la ren-
da mínima d’inserció el 2012
Tram. 314-01433/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Hi ha hagut algun contracte durant el 2012 a algu-
na empresa aliena per fer algun servei sobre la renda 
mínima d’inserció? Quin i quin import i per a fer què?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les sol·licituds de la renda míni-
ma d’inserció que no complien els criteris 
d’accés des de l’entrada en vigor del Decret 
384/2011
Tram. 314-01434/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. Quin és 
el nombre d’expedients que han vist denegat l’accés a 
la RMI, reduïda la seva percepció econòmica o han 
estat expulsats del programa per l’aplicació dels nous 
criteris d’accés o manteniment de la RMI amb l’en-
trada en vigor del Decret 384/2011, de 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la 
renda mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denegacions de la renda mínima 
d’inserció des de l’entrada en vigor del De-
cret 384/2011
Tram. 314-01435/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. Quin és 
el nombre i l’import de les denegacions, reduccions de 
quantia econòmica i expulsions detallades per cadas-
cun dels criteris nous d’aplicació que preveu el Decret 
a data d’avui?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció que han estat denegades per silenci 
administratiu des de l’entrada en vigor del 
Decret 384/2011
Tram. 314-01436/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. Quin és 
el nombre i l’import dels expedients que han vist dene-

gat l’accés a la RMI per silenci administratiu, en apli-
cació del Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els criteris per a denegar la ren-
da mínima d’inserció en aplicació del Decret 
384/2011
Tram. 314-01437/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. Quan 
la disponibilitat pressupostària no sigui suficient per 
aprovar tots els expedients, els poders públics deter-
minen els criteris objectius de prelació dels expedi-
ents. Quins criteris?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions de la Comis-
sió Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció el 2012
Tram. 314-01438/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes reunions hi ha hagut de la Comissió Inter-
departamental de la Renda Mínima d’Inserció durant 
el 2012? En quines dates concretes?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat del Consell Assessor de 
Polítiques Socials i Familiars
Tram. 314-01439/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Tindrà continuïtat el Consell Assessor per a Políti-
ques Socials i Familiars?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 

sobre el funcionament del Consell Assessor 

de Polítiques Socials i Familiars

Tram. 314-01440/10

Formulació

Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el Govern del funcionament i re-
sultats del Consell Assessor per a Polítiques Socials i 
Familiars?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 

sobre els informes i treballs del Consell As-

sessor de Polítiques Socials i Familiars

Tram. 314-01441/10

Formulació

Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb el Consell Assessor per a Polítiques 
Socials i Familiars. Quins treballs, informes, opini-
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ons, estudis ha fet? Es demana títol, objectius i con-
clusions.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la difusió dels treballs fets pel Consell 
Assessor de Polítiques Socials i Familiars
Tram. 314-01442/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb Consell Assessor per a Polítiques So-
cials i Familiars. Quina difusió s’ha fet dels seus tre-
balls?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abonament de la prestació econòmi-
ca de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-01443/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. L’abo-
nament de la prestació econòmica s’ha d’efectuar un 
cop acordada la concessió de la prestació, amb efectes 
a partir del primer dia del mes següent al de la data de 
resolució del reconeixement del dret a la prestació eco-
nòmica. Quin estalvi ha suposat? Es demana el detall 
per als anys 2011 i 2012.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les sol·licituds de la renda mínima d’inser-
ció que han estat denegades el 2011 i el 2012
Tram. 314-01444/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. Quants 
expedients en 2011 i 2012 han estat denegats? Quin és 
el termini mig entre la sol·licitud i la denegació?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els beneficiaris del Programa de la 
renda mínima d’inserció abans de l’entrada 
en vigor del Decret 384/2011
Tram. 314-01445/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. Quan-
tes persones estaven incorporades al programa durant 
més de 60 mensualitats en la data de l’aprovació de la 
modificació normativa? Quantes han entrat en aquest 
perfil el 2012?Quantes persones han estat expulsades/
suspeses per haver superat seixanta mensualitats? Es 
demana detallat per comarques i a data 1 de febrer de 
2013.

Es demana la informació per expedients (titulars) i 
també quantes persones depenen de cada titular (be-
neficiaris).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic que ha comportat 
l’entrada en vigor del Decret 384/2011
Tram. 314-01446/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació amb la renda mínima d’inserció. Segons 
l’informe econòmic-financer de l’entrada en vigor del 
Decret 384/2011, l’aplicació del decret suposaria un 
estalvi anual de 53.016.554 euros. Quin és l’estalvi real 
anual que ha suposat l’entrada en vigor d’aquest de-
cret? En cas que no s’ajusti al que preveia l’informe, 
quins són els motius d’aquesta desviació? Es demana 
la informació desglossada per als mateixos conceptes 
que preveia l’informe.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les excepcions tramitades amb rela-
ció a la renda mínima d’inserció
Tram. 314-01447/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

En relació amb la renda mínima d’inserció. Quantes 
excepcions s’han fet per presentar una situació de po-
bresa severa mitjançant un informe d‘avaluació anu-
al? S’han fet altres excepcions? En cas afirmatiu, per 
quin motiu? Es demana la informació per comarques 
en tots els casos.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a evitar 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’em-
presa Ercros
Tram. 314-01448/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern de la Gene-
ralitat per evitar l’ERO d’Ercros?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz; Núria 
Ventura Brusca, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes per a evitar l’ex-
pedient de regulació d’ocupació de l’empre-
sa Ercros
Tram. 314-01449/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Quines accions pensa dur a terme el Govern de la 
Generalitat per evitar l’ERO d’Ercros?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz; Núria 
Ventura Brusca, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració del pla de reindustrialit-
zació de les comarques amb implantació de 
nuclears
Tram. 314-01450/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Per què el Govern no ha acomplert el mandat del 
Parlament que de forma unànime va encomanar al 
Govern un «pla de reindustrialiltzció» de les comar-
ques amb implantació de nuclears a Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz; Núria 
Ventura Brusca, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incentivació de noves activitats pro-
ductives a la Ribera d’Ebre amb l’empresa 
Ercros
Tram. 314-01451/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Com pensa el Govern reequilibrar el territori de la 
Ribera d’Ebre en el sentit d’incentivar noves activitats 
productives amb l’empresa Ercros?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz; Núria 
Ventura Brusca, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incentivació de noves activitats pro-
ductives a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-01452/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Com pensa el Govern reequilibrar el territori de la 
Ribera d’Ebre en el sentit d’incentivar noves activitats 
productives amb altres empreses a més d’Ercros?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz; Núria 
Ventura Brusca, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en valor de les capacitats 
de Flix i la Ribera d’Ebre
Tram. 314-01453/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Com pensa el Govern posar en valor les capacitats 
de Flix i la Ribera d’Ebre pel fet de disposar d’aigua, 
energia, ferrocarril, formació professional i cultura in-
dustrial?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz; Núria 
Ventura Brusca, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de descontaminació del riu 
Ebre a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-01454/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Per què el Govern de la Generalitat ha posat pals 
a les rodes en el projecte de descontaminació del riu 
Ebre a Flix?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz; Núria 
Ventura Brusca, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acceleració de les obres de descon-
taminació del riu Ebre a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-01455/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Com pensa el Govern de la Generalitat accelerar les 
obres de descontaminació dels llots de l’Ebre a Flix?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz; Núria 
Ventura Brusca, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació d’una planta de biomas-
sa a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-01456/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Pensa el Govern de la Generalitat afavorir les instal-
lacions d’energia renovable i en concret una planta de 
biomassa a Flix tal com s’havia anat treballant des de 
fa dos anys?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz; Núria 
Ventura Brusca, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les possibilitats de desenvolupament 
personal i col·lectiu
Tram. 314-01457/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Par-
lamentari 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: 

– Pensa el Govern de la Generalitat que tots els terri-
toris de Catalunya i els seus habitants han de tenir les 
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mateixes possibilitats de desenvolupament personal i 
col·lectiu?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’arranjament i millora de la carretera 
C-55 entre Abrera i Solsona
Tram. 314-01458/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 4224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Ma Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

L’alta sinistralitat de la carretera C-55, en el tram que 
enllaça Abrera, al Baix Llobregat, amb Solsona, pas-
sant pel Bages, presenta una altíssima sinistralitat, al 
punt que durant l’any 2012 s’han enregistrat 15 víc-
times mortals. El primer accident mortal de 2013 va 
ocórrer el dia 3 de gener.

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

– Per quan té previst el Govern l’arranjament i millora 
de la carretera C-55, en el tram que enllaça Abrera, al 
Baix Llobregat, amb Solsona, passant pel Bages?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Ma Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recuperació del servei de l’aeri en-
tre Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-01459/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 4225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Ma Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va suspendre 
el servei de l’aeri que uneix Esparraguera amb Olesa 
de Montserrat i amb la línia ferroviària Anoia-Llobre-
gat, sense que s’hagi informat als usuaris sobre si tor-
narà a reprendre el servei.

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

– Quan té previst el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya tornar aposar en servei l’aeri que uneix Esparra-
guera amb Olesa de Montserrat i amb la línia ferrovià-
ria Anoia-Llobregat?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Ma Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri per a tancar l’Escola Gil Cris-
tià, de la Selva del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-01460/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’Escola Gil Cristià de la Selva del 
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Camp, una escola que té demanda suficient de places, 
que disposa d’una línia completa d’infantil i primària 
i que està ubicada en unes instal·lacions adequades que 
no requereixen cap inversió.

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

– Quin criteri ha seguit el Govern per prendre aquesta 
decisió unilateralment?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació i la resposta de l’Ajun-
tament de la Selva del Camp (Baix Camp) 
amb relació a la supressió de les línies de P3 
de l’Escola Gil Cristià d’aquest municipi
Tram. 314-01461/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’Escola Gil Cristià de la Selva del 
Camp, una escola que té demanda suficient de places, 
que disposa d’una línia completa d’infantil i primària 
i que està ubicada en unes instal·lacions adequades que 
no requereixen cap inversió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat la coordinació i la resposta per part 
de l’Ajuntament de la Selva del Camp sobre la proposta 
del Departament d’Ensenyament en la supressió de les 
línies de P3?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el significat del terme «tancament pro-
gressiu» amb relació a l’Escola Gil Cristià, 
de la Selva del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-01462/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’Escola Gil Cristià de la Selva del 
Camp, una escola que té demanda suficient de places, 
que disposa d’una línia completa d’infantil i primària 
i que està ubicada en unes instal·lacions adequades que 
no requereixen cap inversió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Què significa tancament progressiu?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dificultats que tindrà la direcció 
de l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp 
(Baix Camp), per a gestionar el procés de 
tancament
Tram. 314-01463/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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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El Departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’Escola Gil Cristià de la Selva del 
Camp, una escola que té demanda suficient de places, 
que disposa d’una línia completa d’infantil i primària 
i que està ubicada en unes instal·lacions adequades que 
no requereixen cap inversió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– És conscient de les dificultats que tindrà la direcció 
de l’escola per gestionar un procés de tancament?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dificultat i la incertesa que provo-
ca a les famílies l’anunci del tancament pro-
gressiu de l’Escola Gil Cristià, de la Selva del 
Camp (Baix Camp)
Tram. 314-01464/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’Escola Gil Cristià de la Selva del 
Camp, una escola que té demanda suficient de places, 
que disposa d’una línia completa d’infantil i primària 
i que està ubicada en unes instal·lacions adequades que 
no requereixen cap inversió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– És conscient de les dificultats i de la incertesa que 
aquesta situació provoca a les famílies?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu per a no obrir la preinscripció 
de la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià, de la 
Selva del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-01465/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’Escola Gil Cristià de la Selva del 
Camp, una escola que té demanda suficient de places, 
que disposa d’una línia completa d’infantil i primària 
i que està ubicada en unes instal·lacions adequades que 
no requereixen cap inversió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Per què no ha permès obrir el procés de preins-
cripció pel curs 2013-2014 del grup de P3 a l’escola 
Gil Cristià, abans de decidir el tancament progressiu 
d’aquest centre?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions prèvies a l’anunci a la 
premsa del tancament progressiu de l’Es-
cola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix 
Camp)
Tram. 314-01466/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’Escola Gil Cristià de la Selva del 
Camp, una escola que té demanda suficient de places, 
que disposa d’una línia completa d’infantil i primària 
i que està ubicada en unes instal·lacions adequades que 
no requereixen cap inversió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines accions va fer el Departament d’Ensenya-
ment amb la direcció del centre, la comunitat educa-
tiva, els pares del centre i l’Ajuntament de la Selva del 
Camp prèviament a l’anunci a la premsa?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes de les escoles 
de la Selva del Camp (Baix Camp)
Tram. 314-01467/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 

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

El Departament d’Ensenyament ha anunciat el tanca-
ment progressiu de l’Escola Gil Cristià de la Selva del 
Camp, una escola que té demanda suficient de places, 
que disposa d’una línia completa d’infantil i primària 
i que està ubicada en unes instal·lacions adequades que 
no requereixen cap inversió.

A la Selva del Camp hi ha tres escoles de primària.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el nombre d’alumnes actuals per curs de P3 
i fins a sisè de primària a cadascuna de les escoles? En 
el cas de l’escola de dues línies demanem les dades per 
cadascuna de línies, classe per classe.

– Quants alumnes preveu el Govern per als propers 
tres cursos de P3? Es demanen les dades dels alumnes 
previstos any per any.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació acústica a Castellde-
fels pel pas de trànsit rodat de les carreteres 
C-31 i C-32
Tram. 314-01468/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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 respos-
ta escrita.

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

– És coneixedor el Govern de la Generalitat de l’afec-
tació de contaminació acústica continuada a la que es 
troben exposats veïns i veïnes del municipi de Castell-
defels, amb motiu del pas rodat de la C-31 i C-32?

– Té previst el Govern de la Generalitat alguna actua-
ció concreta al respecte durant el 2013? Si és així, qui-
na i en quin termini?
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– Té prevista el Govern la instal·lació de pantalles sò-
niques en aquest tram de la C-31 i C-32? Si és així, en 
quin termini?

– Vetllaria el Govern per garantir la participació ciuta-
dana i de l’Ajuntament de Castelldefels en la definició 
d’aquest projecte? Com ho faria?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació econòmica del Consorci 
del Parc de Collserola
Tram. 314-01469/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, 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 respos-
ta escrita.

Atès que el Parc de Collserola ha esdevingut avui un 
espai natural imprescindible per a la conurbació me-
tropolitana; atès que parlem d’un parc natural, amb 
8.295 hectàrees, que representa el pulmó natural, l’es-
cola de natura i l’espai d’esbarjo de les ciutats que l’en-
volten, tot vetllant per conjuminar el manteniment 
dels seus valors naturals i culturals amb un ús sosteni-
ble per part dels ciutadans; atès que amb l’actual situa-
ció econòmica i les continuades retallades per part del 
Govern de la Generalitat; 

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

– Té constància el Govern de la greu situació que tra-
vessa el Consorci del Parc de Collserola per al man-
teniment i viabilitat de les seves funcions públiques?

– Té prevista el Govern alguna actuació concreta al 
respecte? Si és així, quina i en quin termini?

– Té el Govern prevista la participació econòmica en 
el Consorci del Parc de Collserola per l’any 2013?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria d’un concurs públic 
per a la gestió dels centres d’atenció primà-
ria de Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-01470/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 4353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– S’ha fet la convocatòria de concurs públic per la ges-
tió dels CAP de Martorell?

– Hi ha alguna empresa que hagi presentat el seu pro-
jecte per al concurs?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament d’escoles, la supres-
sió de línies d’ensenyament i els efectes 
d’aquestes actuacions
Tram. 314-01471/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 4354 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Quins són els motius pel tancament de l’escola Can 
Motllor de Terrassa (Vallès Occidental)? Quin és el 
cens proporcionat per l’Ajuntament d’alumnat pel curs 
vinent del municipi i de la zona afectada? Quina és la 
matricula dels dos cursos anteriors? Quina és la ràtio 
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de cada nivell de l’escola? Quin és tipus de projecte 
educatiu de l’escola? En quins centres s’ubicarà aquest 
alumnat i com afectarà les ràtios i els espais d’aquests 
centre? Per què no es posposa la decisió del tancament 
de l’escola, si és que cal, un cop vist el resultat de les 
preinscripcions?

2. Quins són els motius pel tancament de l’escola El 
Castell de Tona (Osona). Quin és el cens proporcionat 
per l’Ajuntament d’alumnat pel curs vinent del muni-
cipi i de la zona afectada? Quina és la matricula dels 
dos cursos anteriors? Quina és la ràtio de cada nivell de 
l’escola? Quin és tipus de projecte educatiu de l’escola? 
En quins centres s’ubicarà aquest alumnat i com afecta-
rà les ràtios i els espais d’aquests centre? Per què no es 
posposa la decisió del tancament de l’escola, si és que 
cal, un cop vist el resultat de les preinscripcions?

3. Quins són els motius pel tancament de l’escola Ai-
xernador d’Argentona (Maresme)? Quin és el cens pro-
porcionat per l’Ajuntament d’alumnat pel curs vinent 
del municipi i de la zona afectada? Quina és la ma-
tricula dels dos cursos anteriors? Quina és la ràtio de 
cada nivell de l’escola? Quin és tipus de projecte edu-
catiu de l’escola? En quins centres s’ubicarà aquest 
alumnat i com afectarà les ràtios i els espais d’aquests 
centre? Per què no es posposa la decisió del tancament 
de l’escola, si és que cal, un cop vist el resultat de les 
preinscripcions?

4. Quins són els motius pel tancament de l’Escola Gil 
Cristià de la Selva del Camp (Baix Camp)? Quin és el 
cens proporcionat per l’Ajuntament d’alumnat pel curs 
vinent del municipi i de la zona afectada? Quina és la 
matricula dels dos cursos anteriors? Quina és la ràtio 
de cada nivell de l’escola? Quin és tipus de projecte 
educatiu de l’escola? En quins centres s’ubicarà aquest 
alumnat i com afectarà les ràtios i els espais d’aquests 
centre? Per què no es posposa la decisió del tancament 
de l’escola, si és que cal, un cop vist el resultat de les 
preinscripcions?

5. Quins són els motius pel tancament de l’escola Xa-
rau de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)? 
Quin és el cens proporcionat per l’Ajuntament d’alum-
nat pel curs vinent del municipi i de la zona afectada? 
Quina és la matricula dels dos cursos anteriors? Quina 
és la ràtio de cada nivell de l’escola? Quin és tipus de 
projecte educatiu de l’escola? En quins centres s’ubica-
rà aquest alumnat i com afectarà les ràtios i els espais 
d’aquests centre? Per què no es posposa la decisió del 
tancament de l’escola, si és que cal, un cop vist el re-
sultat de les preinscripcions?

6. Quins són els motius pel tancament de l’escola Po-
ble Nou de Pineda (Maresme)? Quin és el cens propor-
cionat per l’Ajuntament d’alumnat pel curs vinent del 
municipi i de la zona afectada? Quina és la matricula 
dels dos cursos anteriors? Quina és la ràtio de cada 
nivell de l’escola? Quin és tipus de projecte educatiu 
de l’escola? En quins centres s’ubicarà aquest alumnat 

i com afectarà les ràtios i els espais d’aquests centre? 
Per què no es posposa la decisió del tancament de l’es-
cola, si és que cal, un cop vist el resultat de les preins-
cripcions?

7. Quins són els motius pel tancament de l’escola Sant 
Balidiri de Lliçà de Munt (Vallès oriental)? Quin és el 
cens proporcionat per l’Ajuntament d’alumnat pel curs 
vinent del municipi i de la zona afectada? Quina és la 
matricula dels dos cursos anteriors? Quina és la ràtio 
de cada nivell de l’escola? Quin és tipus de projecte 
educatiu de l’escola? En quins centres s’ubicarà aquest 
alumnat i com afectarà les ràtios i els espais d’aquests 
centre? Per què no es posposa la decisió del tancament 
de l’escola, si és que cal, un cop vist el resultat de les 
preinscripcions?

8. Quins són els motius pel tancament de l’escola Vi-
lamagore de Sant Pere de Vilamajor (Vallès oriental)? 
Quin és el cens proporcionat per l’Ajuntament d’alum-
nat pel curs vinent del municipi i de la zona afectada? 
Quina és la matricula dels dos cursos anteriors? Quina 
és la ràtio de cada nivell de l’escola? Quin és tipus de 
projecte educatiu de l’escola? En quins centres s’ubica-
rà aquest alumnat i com afectarà les ràtios i els espais 
d’aquests centre? Per què no es posposa la decisió del 
tancament de l’escola, si és que cal, un cop vist el re-
sultat de les preinscripcions?

9. Quins són els motius pel tancament de l’escola El 
Castell de Tona (Osona)? Quin és el cens proporcionat 
per l’Ajuntament d’alumnat pel curs vinent del muni-
cipi i de la zona afectada? Quina és la matricula dels 
dos cursos anteriors? Quina és la ràtio de cada nivell de 
l’escola? Quin és tipus de projecte educatiu de l’escola? 
En quins centres s’ubicarà aquest alumnat i com afecta-
rà les ràtios i els espais d’aquests centre? Per què no es 
posposa la decisió del tancament de l’escola, si és que 
cal, un cop vist el resultat de les preinscripcions?

10. Quins són els motius de supressió d’una línia d’EI-3 
de l’escola Els Aigüerols de Santa Perpètua (Vallès 
Occidental). Quin és el cens proporcionat per l’Ajun-
tament d’alumnat pel curs vinent del municipi i de la 
zona afectada? Quina és la matricula dels dos cursos 
anteriors? Quina és la ràtio de cada nivell de l’escola? 
Quin és tipus de projecte educatiu de l’escola? En quins 
centres s’ubicarà aquest alumnat i com afectarà les ràti-
os i els espais d’aquests centre? Per què no es posposa la 
decisió del tancament de l’escola, si és que cal, un cop 
vist el resultat de les preinscripcions?

11. Quin són els motius de supressió d’una línia d’EI-3 
de l’escola - Llar Lluís Maria Mestras d’Olot (Gar-
rotxa)? Quin és el cens proporcionat per l’Ajuntament 
d’alumnat pel curs vinent del municipi i de la zona 
afectada? Quina és la matricula dels dos cursos anteri-
ors? Quina és la ràtio de cada nivell de l’escola? Quin 
és tipus de projecte educatiu de l’escola? En quins cen-
tres s’ubicarà aquest alumnat i com afectarà les ràtios 
i els espais d’aquests centre? Per què no es posposa la 
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decisió del tancament d’una línia d’EI-3 de l’escola, si 
és que cal, un cop vist el resultat de les preinscripci-
ons?

12. Quins són els motius de supressió de les 61 línies 
d’EI-3 entre elles les dels municipis de Sant Pere de 
Ribes, del Masnou, de Premià de Dalt, de Granollers, 
Lliçà de Munt, Dosrius, Granollers, Olot...? Quin és el 
cens proporcionat per l’Ajuntament d’alumnat pel curs 
vinent del municipi i de la zona afectada? Quina és la 
matricula dels dos cursos anteriors? Quina és la ràtio 
de cada nivell de l’escola? Quin és tipus de projecte 
educatiu de l’escola? En quins centres s’ubicarà aquest 
alumnat i com afectarà les ràtios i els espais d’aquests 
centre? Per què no es posposa la decisió del tancament 
d’una línia d’EI-3 de l’escola, si és que cal, un cop vist 
el resultat de les preinscripcions?

13. Quins són els motius de supressió d’una línia de 
l’IES de la Serreta de Sant Cugat (Vallès Occidental)? 
Quin és el cens proporcionat per l’Ajuntament d’alum-
nat pel curs vinent del municipi i de la zona afectada? 
Quina és la matricula dels dos cursos anteriors? Quina 
és la ràtio de cada nivell de l’escola? Quin és tipus de 
projecte educatiu de l’escola? En quins centres s’ubica-
rà aquest alumnat i com afectarà les ràtios i els espais 
d’aquests centre? Per què no es posposa la decisió del 
tancament de l’escola, si és que cal, un cop vist el re-
sultat de les preinscripcions?

14. Quins són els motius de supressió d’una línia de 
l’IES Torrent dels Alous de Sant Cugat (Vallès Occi-
dental)? Quin és el cens proporcionat per l’Ajuntament 
d’alumnat pel curs vinent del municipi i de la zona 
afectada? Quina és la matricula dels dos cursos anteri-
ors? Quina és la ràtio de cada nivell de l’escola? Quin 
és tipus de projecte educatiu de l’escola? En quins cen-
tres s’ubicarà aquest alumnat i com afectarà les ràtios 
i els espais d’aquests centre? Per què no es posposa la 
decisió del tancament de l’escola, si és que cal, un cop 
vist el resultat de les preinscripcions?

15. Com és que s’anuncia el tancament d’aules i d’es-
coles abans del període de preinscripció de l’alumnat?

16. Si el motiu de tancament de totes les 61 línies 
abans esmentades, s’ha decidit a partir de l’estudi del 
cens, amb aquesta visió de futur, quan tenen vostès 
previst deixar de concertar l’escola privada? Quin serà 
el nombre mínim d’alumnat que exigirà el Departa-
ment per mantenir el concert als centres privats con-
certats?

17. Com és que, en moments de crisi que els pares i 
mares tenen moltes dificultats econòmiques, vostès 
tanquen 5 vegades més de grups a la pública que a la 
concertada?

18. Estan vostès assegurant que els centres concer-
tats continuaran tenint les places assegurades, tancant 
grups a la pública i, per tant, obligant a les famílies a 
matricular els infants centres privats-concertats?

19. Han calculat vostès quin nombre de professorat i 
altres professionals, com les TEI, contractat pel De-
partament es veurà afectat, o sigui, acomiadat, amb 
aquest tancament de grups?

20. Per què havent presentat recurs contra la llei del 
ministre Wert, des de la Generalitat de Catalunya ac-
tuen reduint 61 línies fins al punt que les ràtios es veu-
ran augmentades de la mateixa forma que la llei Wert 
promou (empitjorant així la qualitat educativa que di-
uen ells que volen millorar)?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió d’una línia de P3 a l’Es-
cola Joan Coromines, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-01472/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 4355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1. Per què es tanca una línia a P3 de l’Escola Joan Co-
romines de Mataró quan aquesta escola va fer el curs 
passat el procés de transformació en comunitat d’apre-
nentatge, optant per actuacions d’èxit escolar contras-
tades per la comunitat científica internacional, va tenir 
45 preinscripcions en 1a opció i té els P3 actuals amb 
augments de ràtio?

2. Per què no es posposa la decisió del tancament 
d’una línia de P3 a l’escola pública Joan Coromines 
de Mataró, si és que cal, un cop vist el resultat de les 
preinscripcions?

3. Per què si Mataró és una zona única es tanca la línia 
de P3 de l’escola pública Joan Coromines argumentat 
que el barri del centre no té prou natalitat fet que con-
tradiu la planificació del senyor Pere Galbany, regidor 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró?

4. Per què havent presentat recurs contra la llei del mi-
nistre Wert, des de la Generalitat de Catalunya actu-
en reduïnt línies fins al punt que les ratios es veuen 
augmentades de la mateixa forma que la llei Wert pro-
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mou, empitjorant així la qualitat educativa que diuen 
ells que volen millorar?

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de plans individuals de la 
renda mínima d’inserció aprovats i pendents 
de pagament
Tram. 314-01473/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 4356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes PIRMIS estan aprovades per criteris tèc-
nics però retingut el seu pagament efectiu?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Institut Montserrat Colomer, de Sant 
Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-01474/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 4385 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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 sobre l’insti-
tut de Sant Esteve Sesrovires, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

L’institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovi-
res (Baix Llobregat) té pendent l’execució del projecte 

d’ampliació, a més d’una obra d’adequació a la norma-
tiva dels tancaments de l’edifici existent. La previsió 
municipal és que el curs 2014-2015 no es podrà reubi-
car l’alumnat que s’hi inscriurà, de manera que ja hau-
ria d’estar acabada l’ampliació per a aquell curs.

Per això interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– En quina situació es troba el projecte? Quina és la 
calendarització d’inici de les obres?

– Ha parlat i treballat el Departament amb el consisto-
ri i la comunitat educativa el calendari d’inici i execu-
ció de els obres? Té previst de fer-ho?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Institut Lluís de Requesens, de Mo-
lins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 314-01475/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 4386 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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 sobre l’Insti-
tut Lluís de Requesens de Molins de Rei, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Les obres de construcció del nou Institut Lluís de Re-
quesens de Molins de Rei (Baix Llobregat) s’havien 
d’iniciar el curs 2012-2013 segons acord entre el De-
partament d’Ensenyament i l’ajuntament, perquè l’in-
crement d’alumnat previst en els pròxims cursos des-
borda les possibilitats dels equipaments existents. Atès 
que enguany caldria començar a tramitar el projecte 
perquè les obres comencessin el 2014 i finalitzessin 
abans d’acabar el 2015.

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

– Ha iniciat el Departament el tràmit per encarregar  
el projecte de construcció? En quina situació es troba el  
projecte?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de les obres d’ampliació i mi-
llora de l’Escola Bernat de Mogoda, de Santa 
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-01476/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frias, 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: 

a. Quan es preveu fer les obres pendents d’ampliació 
i millora a l’Escola Bernat de Mogoda, de Santa Per-
pètua?

b. Mentre no es facin les obres, quin pressupost es té 
previst per al manteniment bàsic dels mòduls prefa-
bricats que utilitza l’escola des de fa més de 10 anys?

c. Es té previst substituir aquests mòduls? Quan?

d. Quin pressupost s’ha destinat, els darrers cur-
sos, a la substitució de mobiliari d’infantil i primària 
d’aquesta escola?

e. Quin pressupost hi ha previst, per a l’any 2013, per 
a renovar el mobiliari d’infantil i primària d’aquesta 
escola?

f. Quan ha estat l’últim cop que el director dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occiden-
tal, el Sr. Lluís Baulenas, ha visitat i comprovat l’estat 
d’aquesta escola?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nous tipus de targetes sanitàries 
que s’enviaran als estrangers en situació ir-
regular
Tram. 314-01477/10

Formulació
Alba vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 4486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, 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.

Quan el Govern espanyol va emetre el decret on es 
deixa fora de la sanitat pública els estrangers en si-
tuació irregular, el departament de Salut va anunciar 
que continuaria garantint l’atenció sanitària als immi-
grants sense papers. Sis mesos després d’aquest anun-
ci, el departament començarà a enviar les noves targe-
tes sanitàries a aquest col·lectiu, que s’han batejat amb 
el nom de N1 (per a les persones amb menys d’un any 
d’empadronament) i N2 (amb més d’un any d’empa-
dronament).

Per això interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

– Quins arguments jurídics justifiquen que no puguin 
tenir una targeta sanitària que no identifiqui la seva si-
tuació de residència?

– S’ha valorat el risc que pot suposar per a aquestes 
persones constar en situació d’irregularitat adminis-
trativa en un registre oficial, així com el possible de-
sincentiu que pot suposar tenir targeta sanitària i les 
conseqüències que pot comportar sobre la seva salut i 
la salut pública?

– Hi ha persones que després de l’aplicació de les tar-
getes N1 i N2 continuaran sense cobertura sanitària? 
Quantes?

– Per quins motius aquestes persones s’han quedat 
sense targeta sanitària?

– Què es pensa fer per esmenar-ho?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013 

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació i les mesures del Depar-
tament d’Interior amb relació al cas Mace-
dònia
Tram. 314-01478/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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 parlamen-
tario: 

– ¿Tenía conocimiento el conseller de Interior en ju-
lio de 2012, Felip Puig, de la orden dictada por el juez  
Joaquín Aguirre para que agentes de la División 
Económica y Técnica (Sitel) del Cuerpo Nacional de 
Policía irrumpiera en la central de los Mossos d’Es-
quadra en Sabadell, el pasado 16 de julio de 2012?

– ¿Qué medidas ha adoptado el Departamento de In-
terior para aclarar el presunto caso de corrupción po-
licial en el que están implicados agentes del Cuerpo 
Nacional de Policía y de los Mossos d’Esquadra, el 
llamado Caso Macedonia?

Palau del Parlament, 21 de febrero de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció de tasques de comanda-
ment per part de bombers de l’escala bàsica
Tram. 314-01479/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En relació a la Llei de Bombers 5/1994, 

– Quina valoració fa el Govern del fet que de forma 
regular alguns bombers de l’escala bàsica estiguin re-
alitzant tasques de comandament, tasques que no hau-
rien de portar a terme ja que aquestes es destinen als 
comandaments superiors de l’escala?

– Ha donat la Direcció General de Prevenció, Extin-
ció d’Incendis i Salvaments alguna indicació per escrit 
sobre si els bombers de l’escala bàsica poden assumir 
tasques de comandament?

– Es preveia que el Departament d’Interior publiqui 
una convocatòria d’unes 180 places de promoció inter-
na el desembre del 2012. En aquest sentit, s’ha publicat 
ja aquesta convocatòria? Quines mesures pensa pren-
dre el Departament d’Interior fins que es convoqui la 
promoció interna a bomber de l’escala tècnica amb els 
bombers de l’escala bàsica que estan assumint tasques 
de comandament, que no els pertoquen segons el marc 
normatiu actual?

– Quina responsabilitat tenen els bombers de l’escala 
bàsica en el moment que en un parc de bombers tots 
els efectius són de l’escala bàsica, i un d’ells ha d’assu-
mir les tasques de comandament?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del fons d’ajut social des-
tinat al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01480/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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 prendre el Govern de la Ge-
neralitat per fer efectiu el pagament del fons d’ajut so-
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cial destinat al cos dels Mossos d’Esquadra de la con-
vocatòria del 2011, corresponent a l’any 2010?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la seguretat dels 
mossos d’esquadra de servei
Tram. 314-01481/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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 prendre el Govern de la Ge-
neralitat per a garantir la seguretat del cos dels Mossos 
d’Esquadra durant les operacions d’aquests agents de 
l’autoritat?

– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Ge-
neralitat per tal de procedir a la dotació d’armilles an-
tibala lleugeres per a tots als agents dels Mossos d’Es-
quadra que en necessitin per raó del servei donant així 
compliment a la Resolució 425/IX del Parlament de 
Catalunya, aprovada el 2 de febrer de 2012?

– Quines mesures pensa prendre el Govern de la Ge-
neralitat per tal d’assegurar la cobertura de totes les 
emissores de ràdio del cos dels Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de regulació 
d’ocupació presentats per la Generalitat el 
2012 i sobre la previsió de canviar-ne la nor-
mativa
Tram. 314-01482/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en los 
artículos 141 i 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: 

– ¿Cuántos Expedientes de Regulación de Empleo 
(ERE) temporales y cuántos de extinción aplicó la Ge-
neralitat y todos los organismos, empresas y entidades 
públicas dependientes en el año 2012?

– ¿Tiene previsto la Generalitat de Cataluña impulsar 
un cambio en la normativa laboral vigente para facili-
tar la aplicación de EREs temporales en la Generalitat 
y todos los organismos, empresas y entidades públicas 
dependientes?

– ¿Tiene previsto la Generalitat de Cataluña impulsar 
un cambio en la normativa laboral vigente para facili-
tar la aplicación de EREs temporales en la Generalitat 
y todos los organismos, empresas y entidades públicas 
dependientes que solo afecten a empleados laborales e 
interinos, pero no a funcionarios?

– ¿Tiene previsto la Generalitat de Cataluña impulsar 
un cambio en la normativa laboral vigente para alar-
gar el plazo de los EREs temporales más allá de 180 
días sin que los empleados afectados se beneficien de 
la prestación de desempleo?

Palau del Parlament, 28 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 recursos destinats a les escoles 
concertades d’Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-01483/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4548 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, 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.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins han estat exactament els recursos destinats 
per part del Departament d’Ensenyament a l’escola 
concertada a la ciutat d’Esplugues de Llobregat, en el 
curs 2011-2012?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció sanitària al barri de Ca n’Ai-
meric, de Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-01484/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Atesa l’onada de retallades en l’àmbit sanitari que l’ac-
tual Govern està portant a terme en instal·lacions de 
gran rellevància pel servei i les característiques del 
territori al què dóna abast,

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

– És coneixedor el Govern de la situació de l’atenció 
sanitària dels veïns i veïnes del barri de Ca N’Aimeric 
a la ciutat de Castelldefels?

– El Govern té prevista alguna actuació concreta al 
respecte? Si és així, quina i en quin termini?

– Vetllaria el Govern per garantir la participació ciuta-
dana i de l’Ajuntament de Castelldefels en la definició 
d’aquest projecte? Com ho faria?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013 

Eva Granados Galiano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa del CAP Florida 
2, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-01485/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, Marina Geli i 
Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El 22 de març de 2012 el Parlament de Catalunya 
aprovà la Resolució 515/IX, per la qual instava al Go-
vern de la Generalitat a adquirir el local per a la posa-
da en funcionament del CAP Florida 2 a l’Hospitalet 
de Llo bregat.

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

– Quins tràmits ha fet el Govern per donar compli-
ment a l’esmentada Resolució?

– Ha adquirit el local per a la posada en funcionament 
del CAP Florida 2 a l’Hospitalet de Llo bregat? En cas 
negatiu, quan pensa fer-ho?

– Té previst incloure al Projecte de Llei de Pressupos-
tos de la Generalitat els recursos necessaris per a la 
posada en funcionament del CAP Florida 2 a l’Hos-
pitalet de Llo bregat? En quines partides i amb quins 
imports?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013 

Celestino Corbacho Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de l’import del cànon per 
l’adjudicació de la gestió del servei d’abas-
timent d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona
Tram. 314-01486/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Atès que la disposició addicional primera de la llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, estableix de forma 
taxativa que els drets de naturalesa econòmica a què 
doni lloc l’explotació i la gestió de les instal·lacions que 
integren la xarxa Ter-Llobregat de manera indirecta es 
consideren ingressos de la Generalitat i s’han de des-
tinar a l’exercici de les competències de la Generali-
tat en matèria d’aigües, a quines actuacions vinculades 
directament a l’exercici de les competències en matè-
ria d’aigües s’han destinat els 310 MEUR correspo-
nents al cobrament del cànon per l’adjudicació feta a 
Acciona a finals de 2012?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el règim de producció de la instal·lació 
de tractament d’aigua marina del Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01487/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin ha estat el règim de producció de la ITAM del 
Prat de Llobregat, en termes de m3/s d’aigua produïda 
cada dia, i en termes percentuals en relació a la seva 
capacitat de producció total, durant el període entre l’1 
de gener de 2013 i el 28 de febrer de 2013? I quin fou, 
en els mateixos termes, el règim de producció de la 
ITAM del Llobregat el mes de desembre de 2012?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de producció de la instal-
lació de tractament d’aigua marina del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat) que han estat 
en funcionament el 2013
Tram. 314-01488/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes de les línies de producció d’aigua de la 
ITAM del Prat de Llobregat han estat en funcionament 
en cada un dels dies transcorreguts entre l’1 de gener i 
el 28 de febrer de 2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el règim de producció de la instal·lació 
de tractament d’aigua marina del Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat) al desembre del 
2012
Tram. 314-01489/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin fou, en els mateixos termes, el règim de pro-
ducció de la ITAM del Llobregat el mes de desembre 
de 2012?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el règim de producció de la instal·lació 
de tractament d’aigua marina del delta de la 
Tordera
Tram. 314-01490/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin ha estat el règim de producció de la ITAM del 
delta de la Tordera –Blanes– en termes de m3/s d’aigua 
produïda cada dia, i en termes percentuals en relació a 
la seva capacitat de producció total, durant el període 
entre l’1 de gener de 2013 i el 28 de febrer de 2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de producció de la instal-

lació de tractament d’aigua marina del delta 
de la Tordera que han estat en funcionament 
el 2013
Tram. 314-01491/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quantes de les línies de producció d’aigua de la 
ITAM del delta de la Tordera han estat en funciona-
ment en cada un dels dies transcorreguts entre l’1 de 
gener i el 28 de febrer de 2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’aigua del sistema del Llo-
bregat captada i tractada a l’estació de trac-
tament d’aigua potable de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01492/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin ha estat el volum total d’aigua captada i trac-
tada procedent del sistema del riu Llobregat, en ter-
mes de m3/s d’aigua produïda cada dia, a l’ETAP de 
St. Joan Despí amb desglossament de dades correspo-
nent a aigua captada del cabal del riu i aigua captada 
de pous– per l’abastament en alta de la regió metropo-
litana de Barcelona –sistema Ter-Llobregat, durant el 
període entre l’1 de gener de 2013 i el 28 de febrer de 
2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’aigua del sistema del Ter 
captada i tractada a l’estació de tractament 
d’aigua potable de Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 314-01493/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin ha estat el volum total d’aigua captada i trac-
tada procedent del sistema del transvasament del Riu 
Ter, planta potabilitzadora de Cardedeu, en termes de 
m3/s d’aigua produïda cada dia, per l’abastament en 
alta de la regió metropolitana de Barcelona –sistema 
Ter-Llobregat, durant el període entre l’1 de gener de 
2013 i el 28 de febrer de 2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de les prescripcions 
tècniques per part de la concessionària de 
la gestió del servei d’abastiment d’aigua en 
alta a Aigües Ter Llobregat
Tram. 314-01494/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Govern que l’actual concessionària de 
la gestió del servei d’abastament d’aigua en alta del 
sistema Ter-Llobregat ha complert i s’ha ajustat a les 
prescripcions tècniques del concurs de licitació de la 
concessió d’ATL, en concret les contingudes en el ca-
pítol IV, relatives al règim de funcionament de les di-
ferents estacions de tractament en funció de l’estat dels 
embassaments, durant els mesos de gener i febrer de 
2013?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del Compromís del Ter 
del 2010, de retorn progressiu de cabal d’ai-
gua al Ter i reducció del transvasament a la 
regió metropolitana de Barcelona
Tram. 314-01495/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha assumit l’actual Govern els compromisos de re-
torn progressius de cabals al Ter, amb reducció del 
transvasament de cabals d’aigua a la regió metropo-
litana de Barcelona, que es va assolir l’any 2010 entre 
el Govern de la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i els agents socials i ambientals de les comarques 
gironines, en el marc del conegut com a «Compromís 
del Ter»?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment del Compromís 
del Ter el 2012
Tram. 314-01496/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nivell de compliment del Compromís del 
Ter durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la decisió del Consell de Seguretat 
Nuclear de sancionar l’empresa propietària 
de les centrals nuclears d’Ascó per no saber 
l’emplaçament de fonts radioactives d’acord 
amb la Llei de l’Estat 25/1964, sobre energia 
nuclear
Tram. 314-01497/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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: 

– El passat 21 de febrer el Consejo de Seguridad Nu-
clear (CSN) va proposar sancionar l’empresa propie-
tària de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II per no 
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saber ubicar 230 fonts radioactives d’acord amb la Llei 
sobre Energia Nuclear. Quina opinió mereix al Govern 
de la Generalitat aquesta decisió del CSN?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de la gravetat del fet 
que l’empresa propietària de les centrals nu-
clears d’Ascó no pugui precisar de manera 
exacta l’emplaçament de fonts radioactives 
en desús
Tram. 314-01498/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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: 

– Considera el Govern també greu, com ho fa el Con-
sejo de Seguridad Nuclear (CSN) que l’empresa pro-
pietària de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II no 
pugui precisar la ubicació exacta de fins a 230 fonts 
radioactives en desús?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com es va assabentar de 
la pèrdua d’informació de fonts radioactives 
de les centrals nuclears d’Ascó
Tram. 314-01499/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4758 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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: 

– Es va assabentar oficialment a través d’una comu-
nicació del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o 
per la premsa el Govern de la Generalitat de la pèr-
dua d’informació de 230 fonts radioactives de les cen-
trals nuclears d’Ascó que el CSN va difondre el març 
de 2012?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el moment en què es va assabentar de 
la pèrdua d’informació de fonts radioactives 
de les centrals nuclears d’Ascó
Tram. 314-01500/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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: 

– En quin moment es va assabentar el Govern de la 
Generalitat de la pèrdua d’informació de 230 fonts ra-
dioactives de les centrals nuclears d’Ascó que el Con-
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sejo de Seguridad Nuclear (CSN) va difondre el març 
de 2012?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions des que el Consell de 
Seguretat Nuclear va difondre la pèrdua 
d’informació de fonts radioactives de les 
centrals nuclears d’Ascó
Tram. 314-01501/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4760 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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: 

– Què ha fet el Govern de la Generalitat des de març 
de 2012 en què el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) va difondre la pèrdua d’informació de 230 fonts 
radioactives de les centrals nuclears d’Ascó?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la seva actuació davant l’obertu-
ra d’un expedient sancionador per infracció 
greu per part del Ministeri d’Indústria a l’em-
presa propietària de les centrals nuclears 
d’Ascó per la pèrdua d’informació de fonts 
radioactives
Tram. 314-01502/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4761 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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: 

– Què pensa fer ara el Govern de la Generalitat un 
cop assabentat que el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) ha proposat al Ministerio de Industria l’aper-
tura d’un expedient sancionador per infracció greu als 
titulars de les centrals nuclears d’Ascó I i II per la pèr-
dua d’informació de 230 fonts radioactives? Pensa per-
sonar-se com a part afectada i perjudicada en nom del 
poble de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supervisió de les mesures que les 
centrals nuclears d’Ascó han de prendre per 
a evitar fets com la pèrdua d’informació de 
fonts radioactives
Tram. 314-01503/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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

– Està el Govern de la Generalitat supervisant les me-
sures que les centrals nuclears d’Ascó I i II han de dur 
a terme per evitar en el futur que tornin a succeir fets 
com la pèrdua d’informació de 230 fonts radioactives 
que el CSN va difondre al març de 2012?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió en el contracte programa 
amb la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals de l’obligació de tenir delega-
cions territorials estables de producció de 
continguts
Tram. 314-01504/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt 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: 

– Pensa incloure el Govern en el seu contracte progra-
ma amb la CCMA l’obligació de tenir delegacions es-
tables de producció de continguts als territoris de Ca-
talunya? Si és així, quina és la llista de delegacions 
que preveu?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obligació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals d’emetre informació 
de tots els territoris de Catalunya i de pro-
duir-la en el territori mateix
Tram. 314-01505/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4764 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt 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: 

– Considera el Govern que forma part de les obligaci-
ons de servei públic de la CCMA emetre informació 
de tots els territoris de Catalunya i que aquesta infor-
mació sigui produïda des dels propis territoris?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la decisió de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals de tancar les dele-
gacions territorials del Pirineu, el Pallars, la 
Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-01506/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 4765 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt 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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– Com valora el Govern la decisió de la CCMA de tan-
car les seves delegacions al Pirineu, Pallars, Catalunya 
Nord i Ebre?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres d’habitatges de pro-
tecció oficial al sector Gornal III, de l’Hospi-
talet de Llobregat, en compliment de la Re-
solució 487/IX del Parlament de Catalunya
Tram. 314-01507/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4772 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho Chaves, diputat, 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 respos-
ta escrita.

El Parlament de Catalunya va aprovar el 7 de març 
de 2011 la Resolució 487/IX, per la qual s’instava al 
Govern a iniciar les obres dels setanta-set habitatges 
de protec ció oficial al sector residencial Gornal III, al 
carrer de Narcís Monturiol, cantonada amb el carrer 
de la Fortuna, a l’Hospitalet de Llobregat. El 12 de ju-
liol del mateix any, el Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat responia que «Actualment no es disposa d’una 
data prevista per a l’inici de d’aquesta obra a causa de 
la manca de finançament per a executar-la».

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

– Quines mesures ha pres el Govern per donar com-
pliment a la resolució 487/IX, del Parlament de Ca-
talunya?

– Preveu el Govern incloure els recursos necessaris en 
el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per 
al 2013? En quina partida pressupostària?

– Ha iniciat el Govern algun tràmit administratiu per a 
poder iniciar les obres mencionades?

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2013 

Celestino Corbacho Chaves Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre els mo-
tius del tancament de les delegacions terri-
torials al Pirineu, el Pallars, la Catalunya del 
Nord i les Terres de l’Ebre
Tram. 325-00011/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta per escrit.

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

– Per quins motius es tanquen les delegacions de la 
CCMA al Pirineu, Pallars, Catalunya Nord i Ebre?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el cost 
de les corresponsalies del Pirineu, el Pallars, 
la Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre
Tram. 325-00012/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4767 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta per escrit.

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

– Quin és el cost de cada una de les corresponsa-
lies (Pirineu, Pallars, Catalunya Nord, Ebre) que la  
CCMA ha comunicat que tanca, per la via de rescindir 
o no renovar els contractes amb les productores que en 
tenien l’encàrrec?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el nombre de peces informatives produïdes 
i emeses per les delegacions territorials del 
Pirineu, el Pallars, la Catalunya del Nord i les 
Terres de l’Ebre del 2007 ençà
Tram. 325-00013/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4768 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta per escrit.

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

– Quin és el nombre de peces informatives produï-
des per cada una de les delegacions de Pirineu, Pa-
llars, Catalunya Nord i Ebre i emeses en els serveis in-
formatius d’abast nacional o d’abast regional/comarcal 
per cada un dels darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el cost 
anual de les delegacions de la Corporació 
fora dels estudis centrals de Sant Joan Des-
pí (Baix Llobregat)
Tram. 325-00014/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4769 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta per escrit.

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

– Quin és el cost anual de les delegacions pròpies de la 
CCMA fora dels estudis centrals de Sant Joan Despí, 
ja sigui als diferents territoris de Catalunya, a la resta 
d’Espanya o a l’estranger?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre l’obliga-
ció de la Corporació d’emetre informació de 
tots els territoris de Catalunya i de produir-la 
en el territori mateix
Tram. 325-00015/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4770 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta per escrit.

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

– Considera el president de la CCMA que forma part 
de les obligacions de servei públic emetre informació 
de tots els territoris de Catalunya des de la Corporació i  
que aquesta informació sigui produïda des dels propis 
territoris?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre els mit-
jans per a produir i emetre la informació so-
bre els territoris en què la Corporació deixa 
de tenir delegacions
Tram. 325-00016/10

Formulació
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 4771 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta per escrit.

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

– A través de quins mitjans pensa la CCMA fer-se res-
sò de les informacions que vagin produint-se als terri-
toris en els que deixa de tenir delegació?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el volum d’aigua del sistema del Ter captada i tractada a l’estació de tractament d’aigua potable de Cardedeu (Vallès Oriental)
	Tram. 311-00268/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les prescripcions tècniques per part de la concessionària de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta a Aigües Ter Llobregat
	Tram. 311-00269/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del Compromís del Ter del 2010, de retorn progressiu de cabal d’aigua al Ter i reducció del transvasament a la regió metropolitana de Barcelona
	Tram. 311-00270/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grau de compliment del Compromís del Ter el 2012
	Tram. 311-00271/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política amb relació als runams salins i les salmorres del Bages
	Tram. 311-00272/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges del president de la Generalitat a Massachusetts i Portugal
	Tram. 314-01347/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tarifa de l’aigua
	Tram. 314-01348/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de la creació d’una filial d’atenció primària a Girona amb les vint-i-sis àrees bàsiques de salut de l’Institut Català de la Salut i dotar-la d’entitat jurídica pròpia
	Tram. 314-01349/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de la sanitat i l’interès a proposar canvis en la Llei de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-01350/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una partida pressupostària en els pressupostos del 2013 per a iniciar les obres de l’Institut Cal Gravat, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01351/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de l’Institut Cal Gravat, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01352/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de l’edifici de l’Escola Valldaura de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01353/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de la instal·lació de mòduls prefabricats per a escoles
	Tram. 314-01354/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’edifici nou per a emplaçar l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01355/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible reforma de l’edifici de l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01356/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reformar el gimnàs de l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01357/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del desdoblament dels cursos a l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01358/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’atorgar ajuts per transport escolar a les famílies de l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01359/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar l’increment de preus del transport escolar de l’Escola Flama, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01360/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de fusionar l’Escola Flama i l’Escola Valldaura, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01361/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient de regulació d’ocupació d’Orizonia
	Tram. 314-01362/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a l’execució de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 314-01363/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis encarregats a diverses empreses en el període 2000-2012
	Tram. 314-01364/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients incoats per l’Oficina Antifrau de Catalunya i sobre els viatges oficials del seu equip directiu
	Tram. 314-01365/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el venciment dels contractes de gestió de les àrees bàsiques de salut i els centres d’atenció primària
	Tram. 314-01366/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors de la Central de Balanços el 2011
	Tram. 314-01367/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació capitativa per al sector de la salut el 2013
	Tram. 314-01368/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i Tres per 3, SA
	Tram. 314-01369/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona
	Tram. 314-01370/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el Departament d’Ensenyament
	Tram. 314-01371/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el Centre Excursionista de Catalunya
	Tram. 314-01372/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i el Consorci de Biblioteques de Catalunya
	Tram. 314-01373/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i l’Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies
	Tram. 314-01374/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i la Universitat Ramon Llull
	Tram. 314-01375/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Memorial Democràtic i la Universitat Autònoma de Barcelona
	Tram. 314-01376/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prova d’avaluació de competències bàsiques als alumnes de quart d’ESO
	Tram. 314-01377/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del cost de les proves d’avaluació que proposa el projecte de llei orgànica de millorament de la qualitat educativa
	Tram. 314-01378/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de matriculació a l’educació pública amb relació a les llengües maternes que s’hi han fet constar
	Tram. 314-01380/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Mediterrània de Barcelona
	Tram. 314-01381/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
	Tram. 314-01382/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Fluvià, de Barcelona
	Tram. 314-01383/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)
	Tram. 314-01384/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Montcau Ordal, de Subirats (Alt Penedès)
	Tram. 314-01385/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-01386/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Bufalà II, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-01387/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-01388/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Marta Mata, de Mataró (Maresme)
	Tram. 314-01389/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa de l’Escola Montserrat Vayreda, de Roses (Alt Empordà)
	Tram. 314-01390/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa d’un nou institut a Castelldefels (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01391/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa d’una nova escola a Abrera (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01392/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el motiu per a no publicar la normativa reguladora de la borsa de treball de tècnics especialistes de serveis penitenciaris
	Tram. 314-01393/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre els criteris de selecció dels interins de la borsa de treball de tècnics especialistes de serveis penitenciaris
	Tram. 314-01394/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el criteri d’antiguitat general aplicat per al cessament d’interins del cos tècnics especialistes de serveis penitenciaris el 2011
	Tram. 314-01395/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre la normativa aplicada per a no nomenar funcionaris de carrera funcionaris amb oposició aprovada i declarats aptes pel tribunal qualificador
	Tram. 314-01396/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el compliment del compromís de recol·locació progressiva de tècnics especialistes de serveis penitenciaris cessats el 2011
	Tram. 314-01397/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el cost del cànon de dret de superfície del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-01398/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el cost del manteniment i la vigilància privada del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-01399/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el cost del manteniment i el funcionament del Centre Penitenciari de Girona
	Tram. 314-01400/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el cost del manteniment i el funcionament del Centre Penitenciari de Figueres
	Tram. 314-01401/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre els motius que impedeixen l’obertura del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-01402/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre la previsió d’obertura del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-01403/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el cost del manteniment i el funcionament del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès), i sobre els motius que n’impedeixen l’obertura
	Tram. 314-01404/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre els motius que impedeixen l’obertura del Centre Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-01405/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre la data d’obertura del Centre Penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-01406/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre les condicions de salubritat i higiene a la presó Model, de Barcelona
	Tram. 314-01407/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el termini previst per al tancament de la presó Model, de Barcelona
	Tram. 314-01408/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre la vigència del projecte de construcció d’un nou centre penitenciari a la Zona Franca de Barcelona
	Tram. 314-01409/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre la modificació o la cancel·lació del projecte de construcció d’un nou centre penitenciari a la Zona Franca de Barcelona
	Tram. 314-01410/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre l’inici de les obres del nou centre penitenciari de la Zona Franca de Barcelona
	Tram. 314-01411/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit  sobre el termini per a la posada en funcionament del nou centre penitenciari de la Zona Franca de Barcelona
	Tram. 314-01412/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de línies de preescolar a escoles de Mataró (Maresme)
	Tram. 314-01413/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de l’Ajuntament de Mataró a la proposta de tancament de línies de preescolar a escoles d’aquest municipi
	Tram. 314-01414/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de transferència i la construcció del nou edifici de l’Institut Bruguers, de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01415/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’un centre d’educació secundària al barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01416/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’equipaments per a educació secundària a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01417/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’alguna partida pressupostària en els pressupostos del 2013 per a equipaments d’educació secundària a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01418/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de converses amb l’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) amb relació a la necessitat d’equipaments d’educació secundària en aquest municipi
	Tram. 314-01419/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accés dels joves de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) a un nou centre d’educació secundària
	Tram. 314-01420/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) amb relació a la necessitat d’un nou centre d’educació secundària
	Tram. 314-01421/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un institut a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01422/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció en data de l’1 de febrer de 2013
	Tram. 314-01423/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció, desglossat per comarques, en data de l’1 de febrer de 2013
	Tram. 314-01424/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció a Barcelona en data de l’1 de febrer de 2013
	Tram. 314-01425/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que perceben la renda mínima d’inserció, desglossat per demarcacions territorials, en data de l’1 de febrer de 2013
	Tram. 314-01426/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import liquidat per al pagament de la renda mínima d’inserció del 2007 al 2012
	Tram. 314-01427/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reforma de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-01428/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adscripció de la renda mínima d’inserció al Departament d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-01429/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de renda mínima d’inserció pendents de resoldre el desembre del 2011, el juliol del 2012, el desembre del 2012 i el febrer del 2013
	Tram. 314-01430/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han sortit del Programa de la renda mínima d’inserció, desglossat per comarques, el 2012
	Tram. 314-01431/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb el Departament de Benestar Social i Família amb relació a la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-01432/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes amb empreses alienes per a fer algun servei relacionat amb la renda mínima d’inserció el 2012
	Tram. 314-01433/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de la renda mínima d’inserció que no complien els criteris d’accés des de l’entrada en vigor del Decret 384/2011
	Tram. 314-01434/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denegacions de la renda mínima d’inserció des de l’entrada en vigor del Decret 384/2011
	Tram. 314-01435/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de la renda mínima d’inserció que han estat denegades per silenci administratiu des de l’entrada en vigor del Decret 384/2011
	Tram. 314-01436/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a denegar la renda mínima d’inserció en aplicació del Decret 384/2011
	Tram. 314-01437/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció el 2012
	Tram. 314-01438/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
	Tram. 314-01439/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
	Tram. 314-01440/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes i treballs del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
	Tram. 314-01441/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió dels treballs fets pel Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
	Tram. 314-01442/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abonament de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-01443/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de la renda mínima d’inserció que han estat denegades el 2011 i el 2012
	Tram. 314-01444/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficiaris del Programa de la renda mínima d’inserció abans de l’entrada en vigor del Decret 384/2011
	Tram. 314-01445/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic que ha comportat l’entrada en vigor del Decret 384/2011
	Tram. 314-01446/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les excepcions tramitades amb relació a la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-01447/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a evitar l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa Ercros
	Tram. 314-01448/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa Ercros
	Tram. 314-01449/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del pla de reindustrialització de les comarques amb implantació de nuclears
	Tram. 314-01450/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incentivació de noves activitats productives a la Ribera d’Ebre amb l’empresa Ercros
	Tram. 314-01451/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incentivació de noves activitats productives a la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-01452/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en valor de les capacitats de Flix i la Ribera d’Ebre
	Tram. 314-01453/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de descontaminació del riu Ebre a Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-01454/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acceleració de les obres de descontaminació del riu Ebre a Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-01455/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’una planta de biomassa a Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-01456/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu
	Tram. 314-01457/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arranjament i millora de la carretera C-55 entre Abrera i Solsona
	Tram. 314-01458/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recuperació del servei de l’aeri entre Esparreguera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01459/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a tancar l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-01460/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació i la resposta de l’Ajuntament de la Selva del Camp (Baix Camp) amb relació a la supressió de les línies de P3 de l’Escola Gil Cristià d’aquest municipi
	Tram. 314-01461/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el significat del terme «tancament progressiu» amb relació a l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-01462/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats que tindrà la direcció de l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix Camp), per a gestionar el procés de tancament
	Tram. 314-01463/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dificultat i la incertesa que provoca a les famílies l’anunci del tancament progressiu de l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-01464/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a no obrir la preinscripció de la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix Camp)
	Tram. 314-01465/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions prèvies a l’anunci a la premsa del tancament progressiu de l’Escola Gil Cristià, de la Selva del Camp (Baix Camp)
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