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1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments de la prestació econòmica per cures 
en l’entorn familiar
Tram. 310-00023/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’educació
Tram. 310-00025/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la planta d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 310-00026/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les informacions que han sortit als mitjans de comu
nicació amb relació al director general dels Mossos d’Es
quadra
Tram. 310-00027/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament de les delegacions territorials de Televi
sió de Catalunya
Tram. 310-00028/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les negociacions fetes amb Power Controls, de Sant 
Vicenç de Castellet (Bages), per al manteniment dels llocs 
de treball
Tram. 310-00029/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’actuació del Govern de l’Estat amb relació al percen
tatge de l’IRPF destinat a finalitats socials
Tram. 310-00030/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els efectes en la política exterior catalana del Projecte 
de llei estatal sobre l’acció i el servei exterior de l’Estat
Tram. 310-00031/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el protocol d’actuació per la pèrdua d’habitatge signat 
per diverses institucions
Tram. 310-00032/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la Comissió Intermediterrània de la Conferència de les 
Regions Perifèriques Marítimes d’Europa
Tram. 310-00033/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’increment de les exportacions en la indústria agroa
limentària
Tram. 310-00034/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la sentència que anul·la una multa lingüística imposa
da per la retolació en un establiment comercial
Tram. 310-00035/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respon
dre oralment en el Ple sobre la convocatòria d’un referèn
dum sobre la independència i l’elaboració d’un cens electo
ral amb les dades de les targetes sanitàries
Tram. 317-00015/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els criteris per a establir les priori
tats de pagament als proveïdors
Tram. 317-00016/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el seu grau de preocupació amb re
lació a la desocupació i la recuperació econòmica i sobre la 
cimera econòmica i social
Tram. 317-00017/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el suport d’Esquerra Republicana 
de Catalunya per a aprovar els pressupostos
Tram. 317-00018/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respon
dre oralment en el Ple sobre les propostes concretes per a 
afrontar la crisi i sobre la manca d’agents socials en la cime
ra econòmica i social
Tram. 317-00019/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la impossibilitat d’assolir l’objectiu 
de dèficit exigit pel Govern de l’Estat
Tram. 317-00020/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respon
dre oralment en el Ple sobre la possibilitat de fer un front 
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comú per a exigir un objectiu de dèficit tolerable al Govern 
de l’Estat
Tram. 317-00021/10
Substanciació p. 18

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels concerts sanitaris en data del 31 de desem
bre de 2012
Tram. 314-00052/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat recaptada per mitjà de l’euro per recepta
Tram. 314-00151/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contribuents com a subjectes passius de la taxa 
de l’euro per recepta
Tram. 314-00152/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de ciutadans exempts del pagament de l’euro per 
recepta
Tram. 314-00153/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reclamacions presentades pel pagament de l’eu
ro per recepta
Tram. 314-00154/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps en què alguns contribuents han arribat al topall del 
nombre de receptes subjectes al pagament de l’euro per 
recepta
Tram. 314-00155/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi pressupostari que ha comportat per a la Genera
litat l’entrada en vigor del Reial decret 16/2012, de mesures 
urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacio
nal de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves 
prestacions
Tram. 314-00156/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes sanitàries individuals en data del 31 de 
desembre de 2012
Tram. 314-00158/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres d’atenció primària que s’han posat en marxa el 
2011 i el 2012
Tram. 314-00171/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els consultoris locals que s’han posat en marxa el 2011 i 
el 2012
Tram. 314-00172/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres hospitalaris que s’han posat en marxa el 2011 i 
el 2012
Tram. 314-00173/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de centres d’atenció primària que s’han aturat el 
2011 i el 2012
Tram. 314-00174/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de consultoris locals que s’han aturat el 2011 
i el 2012
Tram. 314-00175/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres hospitalaris que s’han aturat el 2011 i el 2012
Tram. 314-00176/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres d’atenció primària que preveu de posar en mar
xa el 2013
Tram. 314-00177/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre els consultoris locals que preveu de posar en marxa 
el 2013
Tram. 314-00178/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres hospitalaris que preveu de posar en marxa 
el 2013
Tram. 314-00179/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dispensacions de l’anticonceptiu postcoital 
el 2012 i sobre la reincidència en la sol·licitud d’aquest me
dicament
Tram. 314-00180/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població reclusa en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-00232/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sentències pendents d’executar als jutjats i tribu
nals en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-00233/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bases dels concurs d’adjudicació de la gestió de l’àrea bàsi
ca de salut de l’Escala (Alt Empordà)
Tram. 314-00234/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
aspectes valorats en el concurs d’adjudicació de la gestió 
de l’àrea bàsica de salut de l’Escala (Alt Empordà)
Tram. 314-00235/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tracte a la Fundació Salut Empordà en el concurs d’adjudi
cació de la gestió de l’àrea bàsica de salut de l’Escala (Alt 
Empordà)
Tram. 314-00236/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’experiència de l’empresa Eulen en atenció primària i les ac
tivitats empresarials i contractuals amb la Generalitat
Tram. 314-00237/10
Resposta del Govern p. 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació de l’empresa Eulen amb els proveïdors de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya
Tram. 314-00238/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conflicte dels treballadors del transport sanitari del Banc de 
Sang i Teixits
Tram. 314-00239/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
darrers tres concursos de rehabilitació i logopèdia
Tram. 314-00240/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció psicològica als menors a la Cerdanya i sobre l’Hos
pital Transfronterer de la Cerdanya
Tram. 314-00241/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
seves votacions amb relació als copagaments impulsats pel 
Ministeri de Sanitat
Tram. 314-00242/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació feta de la repercussió dels copagaments
Tram. 314-00243/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a garantir l’accés general a la medicació 
prescrita
Tram. 314-00244/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
copagaments proposats pel Ministeri de Sanitat
Tram. 314-00245/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació als conflictes i les tanca
des en els centres hospitalaris
Tram. 314-00246/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització de la gestió del sistema informàtic del pro
grama eCAP de l’Institut Català de la Salut a Iteria
Tram. 314-00247/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per a garantir la presència d’agents 
rurals fora de llur jornada laboral en cas d’emergència
Tram. 314-00260/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius humans del Cos d’Agents Rurals els anys 
2010, 2011 i 2012
Tram. 314-00266/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles del Cos d’Agents Rurals els anys 2010, 
2011 i 2012
Tram. 314-00269/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació dels camps de blat de moro ecològic per blat 
de moro de la varietat MON810
Tram. 314-00285/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
racionalització de l’ocupació del sòl per al garantiment de 
sòl agrícola de qualitat
Tram. 314-00294/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de l’equilibri dels diferents usos del sòl per a la 
protecció dels espais d’interès agrari
Tram. 314-00295/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió d’estudis d’impacte agrari en els projectes de trans
formació del sòl i d’infraestructures
Tram. 314-00296/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció i l’execució d’actuacions d’atenuació de l’impacte 
agrari de les infraestructures
Tram. 314-00297/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació d’un projecte de llei d’espais agraris
Tram. 314-00299/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a millorar la iniciativa Leader en el 
període 20132020
Tram. 314-00308/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’impuls de mesures de diversi
ficació econòmica i de promoció de les explotacions en zo
nes d’especial protecció
Tram. 314-00310/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’establiment d’un progra
ma interdepartamental per a la promoció de les dones al 
món rural
Tram. 314-00312/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a afavorir la participació sin
dical, professional, cooperativa i política de les dones del 
món rural
Tram. 314-00313/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al reconeixement de les tas
ques de les dones del món rural en l’explotació familiar 
agrària
Tram. 314-00314/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la promoció i el reconeixement 
del sector agrari
Tram. 314-00315/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al foment de la producció de 
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farratges i cereals ecològics per a la producció ramadera 
ecològica
Tram. 314-00316/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a potenciar les agrupacions de 
defensa vegetal i de defensa sanitària
Tram. 314-00317/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a generar alternatives en el 
sector lleter
Tram. 314-00318/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’establiment de mesures inter
departamentals per a potenciar la ramaderia extensiva com 
a instrument mediambiental i de prevenció contra els incen
dis forestals
Tram. 314-00319/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per al foment de la gestió conjunta 
de les dejeccions ramaderes per a l’ús racional dels adobs 
orgànics
Tram. 314-00320/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’establiment de mesures eco
nòmiques i de suport tècnic per a la modernització de les 
explotacions ramaderes, el transport animal i l’adequació 
de les instal·lacions de sacrifici a la normativa de benestar 
animal
Tram. 314-00321/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per al manteniment i el perllongament 
dels plans de reconversió i reestructuració varietal
Tram. 314-00322/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’elaboració d’un nou pla 
pluriennal per al desenvolupament de l’aqüicultura al delta 
de l’Ebre
Tram. 314-00323/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’elaboració d’un pla d’ajuts al 
sector pesquer per a l’estalvi energètic
Tram. 314-00324/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’establiment d’un sistema d’atu
rades per a les arts menors de pesca
Tram. 314-00325/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a fomentar la incorporació de jo
ves agricultors per mitjà d’ajuts a les instal·lacions agràries
Tram. 314-00326/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a fomentar l’augment de la dimen
sió econòmica de les explotacions agràries per mitjà de la 
transferència de terres per cessament anticipat
Tram. 314-00327/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a invertir en formació agrària per a 
la competitivitat, la gestió de les terres i la diversificació cap 
a activitats no agrícoles
Tram. 314-00328/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la millora i l’adequació de 
les estructures de producció, dels processos i dels circuïts 
comercials de les cooperatives agràries per a la producció 
de productes de qualitat
Tram. 314-00330/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures establertes per al finançament de l’actiu circulant i 
per a les inversions en transformació i comercialització de 
les cooperatives agràries i de les agrupacions de productors
Tram. 314-00331/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a reforçar el cooperativisme agrari
Tram. 314-00332/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a adequar les línies de foment de 
l’economia cooperativa al creixement i la consolidació 
de projectes empresarials
Tram. 314-00334/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts i l’assessorament tècnic i empresarial destinats al fo
ment de les sinergies i la modernització de les cooperatives 
i altres entitats associatives agràries
Tram. 314-00335/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a adequar els plans de modernit
zació de les cooperatives agràries a la necessitat que tinguin 
un caràcter pluriennal mínim de tres anys
Tram. 314-00336/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme davant l’Administració de l’Estat i 
de la Unió Europea per a evitar les limitacions en l’accés als 
ajuts per part de les cooperatives agràries
Tram. 314-00337/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’impuls de la comercialització 
mitjançant les agrobotigues
Tram. 314-00338/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per al foment de la cooperació en 
les explotacions agràries
Tram. 314-00339/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions de conscienciació dutes a terme en el sector per a la 
potenciació de la cultura empresarial i el model de coopera
tivisme agrari de futur
Tram. 314-00340/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la posada en marxa del Pla es
tratègic nacional de suport a l’agricultura i l’alimentació
Tram. 314-00342/10
Resposta del Govern p. 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a fomentar l’equilibri en les rela
cions entre els productors, les indústries i els distribuïdors 
per mitjà de contractes per a l’augment de la competitivitat 
en el sector agrari
Tram. 314-00343/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’impuls d’iniciatives per a 
compactar la cadena agroalimentària i obtenir el màxim va
lor afegit
Tram. 314-00344/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a potenciar la transparència en la 
cadena agroalimentària i assolir la concertació intersectorial
Tram. 314-00345/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per al foment dels productes certifi
cats de qualitat en l’àmbit de l’alimentació
Tram. 314-00346/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la promoció dels productes 
catalans i llur diferenciació amb distintius d’origen i qualitat 
en els sectors de la restauració i la gastronomia i als punts 
finals de venda
Tram. 314-00347/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’estudi de la possibilitat de pro
mocionar la comercialització de material genètic de races de 
bestiar autòctones com a valor econòmic de producte agro
alimentari als efectes dels ajuts
Tram. 314-00348/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a promoure la comercialització 
del vi segons el model dels vins de denominació d’origen 
i destacarne la qualitat amb vista a la desaparició dels 
drets de vinya
Tram. 314-00349/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la promoció del valor afegit dels 
productes agropecuaris provinents de zones de protecció 
ambiental especial
Tram. 314-00350/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a generar sinergies entre els 
sectors agroalimentari, de la restauració i turístic per a la difu
sió i el fo ment dels productes agroalimentaris autòctons
Tram. 314-00351/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a assegurar la justícia i l’equitat 
en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris i 
les sinergies per al compliment de les normes que regulen el 
mercat, la competència i el comerç agroalimentaris
Tram. 314-00352/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la millora de la competitivitat i 
la comercialització i el foment del coneixement dels mercats 

per mitjà d’eines de planificació estratègica i activitats 
formatives
Tram. 314-00353/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la potenciació dels observato
ris sectorials i de l’Observatori Agroalimentari de Preus de 
Catalunya per a l’aportació de models d’èxit de comercialit
zació de productes agroalimentaris
Tram. 314-00354/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme, en el marc de l’Observatori Agroali
mentari de Preus, per a la creació d’un banc de dades per 
a l’anàlisi dels factors per a l’establiment del preu dels pro
ductes alimentaris
Tram. 314-00355/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la transformació de Prodeca en 
una empresa mixta de serveis per a la internacionalització 
dels productes agropecuaris amb la participació del sector 
privat
Tram. 314-00356/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a incrementar, en coordinació 
amb l’Administració de l’Estat, la promoció dels productes 
agroalimentaris catalans a l’exterior
Tram. 314-00357/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’establiment, conjuntament amb 
el Govern de l’Estat, de sistemes de garantia del control de 
la traçabilitat dels productes d’importació
Tram. 314-00358/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per al foment de la venda directa als 
consumidors i la modificació de la normativa que impedeix 
la venda directa en espais públics a les agrupacions de pro
ductors amb personalitat jurídica pròpia
Tram. 314-00359/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la identificació i la promoció del 
consum d’aliments frescos i artesanals
Tram. 314-00360/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a intensificar el Pla interde
partamental per a la producció i l’alimentació ecològica de 
Catalunya
Tram. 314-00361/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a establir un acord marc amb els 
productors i les administracions locals i supralocals per a 
implantar una xarxa territorial estable de comerços i centres 
de distribució de productes catalans de proximitat
Tram. 314-00362/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la promoció de les escoles de 
capacitació agrària
Tram. 314-00363/10
Resposta del Govern p. 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a incentivar la formació contínua 
dels agricultors
Tram. 314-00364/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a l’establiment d’un pla estratègic 
interdepartamental d’R+D+I en l’àmbit agroalimentari i rural
Tram. 314-00365/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a incentivar els projectes de 
recerca i les actuacions de millora en l’àmbit agroalimentari
Tram. 314-00366/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a reforçar la transferència tecno
lògica en producció agrària i forestal
Tram. 314-00367/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a establir i desenvolupar un pro
grama de recerca de mètodes alternatius en matèria fitosa
nitària i de medicaments veterinaris
Tram. 314-00368/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la promoció d’un únic campus 
d’excel·lència internacional agroalimentari
Tram. 314-00369/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a continuar impulsant la innovació 
tecnològica en les produccions alimentàries i l’elaboració de 
productes qualitativament diferenciats
Tram. 314-00370/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a la revisió del Decret d’artesania 
alimentària amb l’objectiu de simplificar la tramitació d’expe
dients per a l’autorització d’obradors
Tram. 314-00371/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla especial del Parc de la Serra del Montsant
Tram. 314-00372/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vigència i l’aplicació de l’Agenda 21 del Montsant
Tram. 314-00373/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de Forestal Catalana, SA, al Parc de la Serra del 
Montsant
Tram. 314-00374/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció al 
Parc de la Serra del Montsant
Tram. 314-00375/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius del conveni entre el Parc de la Serra del Montsant i 
la Diputació de Tarragona
Tram. 314-00377/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions que es duen a terme en el marc del conveni entre 
el Parc de la Serra del Montsant i la Diputació de Tarragona
Tram. 314-00378/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’especificitat del conveni entre el Parc de la Serra del Mont
sant i el Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tar
ragona
Tram. 314-00379/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació que manté el Parc de la Serra del Montsant amb el 
Consell Comarcal del Priorat
Tram. 314-00380/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions conjuntes del Parc de la Serra del Montsant i el 
Consell Comarcal del Priorat
Tram. 314-00381/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a una intervenció quirúrgica, el nombre 
de llits i els serveis per als acompanyants de l’Hospital Uni
versitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-00391/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que treballen als centres i equipaments 
d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona
Tram. 314-00434/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament dels peatges pels vehicles del Cos d’Agents 
Rurals
Tram. 314-00648/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
valoracions del Departament de Salut i de l’Ajuntament de 
Girona amb relació al nou hospital de Girona al Nou Cam
pus Trueta
Tram. 314-00773/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés d’adjudicació de l’obra de restauració de l’edifici 
Ca l’Orga, de Picamoixons, a Valls (Alt Camp)
Tram. 314-00965/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requisits que no compleix la tercera fase d’urbanització de la 
plaça Major de Prades (Baix Camp)
Tram. 314-00967/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requisits que no compleix la restauració de l’església de 
Santa Maria de Belllloc, de Santa Coloma de Queralt (Con
ca de Barberà)
Tram. 314-00968/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requisits que no compleix la rehabilitació de l’edifici del 
celler de la Cooperativa de Rocafort de Queralt (Conca de 
Barberà)
Tram. 314-00969/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el procés d’adjudicació de l’obra d’adequació del Parc del 
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Museu del Mar Les Casotes, de Sant Carles de la Ràpita 
(Montsià)
Tram. 314-00976/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés d’adjudicació de l’obra de restauració de Ca Don 
Joan, de Vinebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-00977/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el procés d’adjudicació de l’obra de restauració del celler 
c ooperatiu modernista del Pinell de Brai (Terra Alta)
Tram. 314-00978/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requisits que no compleix l’arranjament de l’església de la 
Mare de Déu de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 314-00979/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requisits que no compleix la rehabilitació de l’església nova 
de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-00980/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a ajornar la rehabilitació de la muralla d’Ulldeco
na (Montsià)
Tram. 314-00981/10
Resposta del Govern p. 63

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’estalvi econòmic assolit amb la nova oferta 
multicanal de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 325-00010/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 63

3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els impagaments de la prestació econòmica per cures 
en l’entorn familiar
Tram. 310-00023/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques d’educació
Tram. 310-00025/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la planta d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 310-00026/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les informacions que han sortit als mitjans de comu
nicació amb relació al director general dels Mossos d’Es
quadra
Tram. 310-00027/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament de les delegacions territorials de Televi
sió de Catalunya
Tram. 310-00028/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les negociacions fetes amb Power Controls, de Sant 
Vicenç de Castellet (Bages), per al manteniment dels llocs 
de treball
Tram. 310-00029/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’actuació del Govern de l’Estat amb relació al percen
tatge de l’IRPF destinat a finalitats socials
Tram. 310-00030/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els efectes en la política exterior catalana del Projecte 
de llei estatal sobre l’acció i el servei exterior de l’Estat
Tram. 310-00031/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el protocol d’actuació per la pèrdua d’habitatge signat 
per diverses institucions
Tram. 310-00032/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la Comissió Intermediterrània de la Conferència de les 
Regions Perifèriques Marítimes d’Europa
Tram. 310-00033/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’increment de les exportacions en la indústria agroa
limentària
Tram. 310-00034/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la sentència que anul·la una multa lingüística imposa
da per la retolació en un establiment comercial
Tram. 310-00035/10
Anunci p. 67

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00015/10
Anunci p. 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00016/10
Anunci p. 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00017/10
Anunci p. 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00018/10
Anunci p. 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00019/10
Anunci p. 69

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00020/10
Anunci p. 69
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00021/10
Anunci p. 69

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre l’elaboració d’un projecte de llei de ciència de 
Catalunya
Tram. 311-00128/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la tramitació d’un projecte de llei de ciència de 
Catalunya
Tram. 311-00129/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la determinació prèvia del nombre d’actes i detin
guts amb relació al dispositiu que els Mossos d’Esquadra 
van fer a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00273/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les identificacions fetes durant el dispositiu dels 
Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelo
nès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00274/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre els detinguts durant el dispositiu dels Mossos 
d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 
de febrer de 2013
Tram. 311-00275/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el protocol de determinació prèvia d’actes i 
nombre de detinguts en els dispositius policials dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-00276/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre l’objectiu del dispositiu dels Mossos d’Esquadra que 
va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00277/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la participació de l’Ajuntament de Badalona en el 
dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Bada
lona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00278/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la legalitat del dispositiu dels Mossos d’Esquadra 
que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 
2013
Tram. 311-00279/10
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre el respecte de la legalitat en les identificacions i les 
detencions efectuades pels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00280/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la previsió per a traslladar l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat a la nova seu
Tram. 311-00281/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la noutilització de la nova seu de l’Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat per manca d’inversió en mobiliari
Tram. 311-00282/10
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el compliment de la legislació relativa a la neu
tralitat política en les actuacions del col·lectiu Mossos per la 
Independència
Tram. 311-00283/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les mesures per a fer que el col·lectiu Mossos per 
la Independència deixi de defensar una opció política
Tram. 311-00284/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la creació d’una associació per part del col·lectiu 
Mossos per la Independència
Tram. 311-00285/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les competències amb relació al servei de rodalia
Tram. 311-00290/10
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les actuacions dutes a terme des del traspàs del 
servei de rodalia
Tram. 311-00291/10
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la competència en les freqüències de pas al servei 
de rodalia
Tram. 311-00292/10
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la data de la signatura del conveni amb Renfe 
Operadora
Tram. 311-00293/10
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
impedit l’entrada dels diputats al Parlament el 15 de juny 
de 2011
Tram. 311-00303/10
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
agredit diputats que entraven al Parlament el 15 de juny 
de 2011
Tram. 311-00304/10
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
convocat una concentració per a aturar el funcionament del 
Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00305/10
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
agredit persones que entraven al Parlament i agents de l’au
toritat el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00306/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
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difós informació sobre el dispositiu de seguretat desplegat 
davant del Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00307/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
proferit insults i amenaces contra persones que entraven al 
Parlament i agents de l’autoritat el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00308/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les instruccions del conseller d’Interior per a posar 
a disposició judicial les persones que van actuar per aturar 
el Parlament i impedirhi l’accés dels diputats el 2011
Tram. 311-00309/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la valoració del conseller d’Interior de la campanya 
forestal del 2012
Tram. 311-00310/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre l’execució i la liquidació del pressupost de la cam
panya forestal del 2012
Tram. 311-00311/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la previsió d’incorporar noves mesures, recursos 
humans i mitjans materials a la propera campanya forestal
Tram. 311-00312/10
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre la renúncia de la presidenta del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya a tenir el servei d’escorta 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00313/10
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre els precedents de renúncia a tenir el servei d’es
corta dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00314/10
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre la data en què es va rebre l’escrit de renúncia a 
tenir el servei d’escorta dels Mossos d’Esquadra presentat 
per la presidenta del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya
Tram. 311-00315/10
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis
sió sobre les converses mantingudes entre el Departament 
d’Interior i la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 
amb relació al servei d’escorta de la presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Tram. 311-00316/10
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en co
missió sobre el fet que el director general de la Policia reculli 
una periodista amb el seu cotxe oficial per a mantenirhi una 
entrevista
Tram. 311-00317/10
Anunci p. 80

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre la 
informació apareguda al diari El País del 24 de de febrer de 

2013 amb relació a la contractació d’una persona per a cur
sos de formació per a mossos d’esquadra
Tram. 314-01508/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de selecció dels membres de la Comissió d’Experts 
per a la Reforma de l’Administració Pública i el seu Sector 
Públic
Tram. 314-01509/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb relació als runams salins del Cogulló, a 
Sallent (Bages), per part d’Iberpotash
Tram. 314-01510/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
restauració dels runams salins del Cogulló, a Sallent (Bages)
Tram. 314-01511/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de les condicions de la llicència ambiental del 
runam salí de la Botjosa, a Sallent (Bages)
Tram. 314-01512/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de les llicències ambientals atorgades per a l’ex
plotació de les mines de potassa de Sallent i Súria (Bages)
Tram. 314-01513/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’arranjament del col·lector de salmorres de les conques mi
neres del Cardener i el Llobregat
Tram. 314-01514/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no ampliar l’espai natural de protecció especial 
del Parc de la Serralada Litoral
Tram. 314-01515/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament del Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 314-01516/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
determinació prèvia del nombre d’actes i detinguts amb rela
ció al dispositiu que els Mossos d’Esquadra van fer a Bada
lona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01517/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
identificacions fetes durant el dispositiu dels Mossos d’Es
quadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de 
febrer de 2013
Tram. 314-01518/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
detinguts durant el dispositiu dels Mossos d’Esquadra que 
va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01519/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol de determinació prèvia d’actes i nombre de de
tinguts en els dispositius policials dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01520/10
Formulació p. 85
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’objectiu del dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir 
lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01521/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació de l’Ajuntament de Badalona en el dispositiu 
dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Bar
celonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01522/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
legalitat del dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir 
lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01523/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
respecte de la legalitat en les identificacions i les detencions 
efectuades pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01524/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei mèdic de l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i 
Custòdia de Detinguts, al districte de les Corts de Barcelona
Tram. 314-01525/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denúncia interposada pel Departament d’Interior a un mem
bre de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca de Rubí
Tram. 314-01526/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
transport utilitzat pels Mossos d’Esquadra a Lleida i Saba
dell el febrer del 2013
Tram. 314-01527/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del Departament d’Interior amb relació a l’ús de 
l’autobús pels Mossos d’Esquadra a Lleida i Sabadell
Tram. 314-01528/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
vehicles dels Mossos d’Esquadra a Lleida i Sabadell
Tram. 314-01529/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
queixa del sindicat SAPUGT del Cos de Mossos d’Esqua
dra amb relació als vehicles policials a Lleida i Sabadell
Tram. 314-01530/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles de quatre rodes dels Mossos d’Esqua
dra a Lleida i Sabadell del 2010 ençà
Tram. 314-01531/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca de vehicles dels Mossos d’Esquadra a Lleida i Sa
badell
Tram. 314-01532/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a traslladar l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 
a la nova seu
Tram. 314-01533/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’atemptats i lesions que han patit els mossos d’es
quadra el 2011
Tram. 314-01534/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’atemptats i lesions que han patit els mossos d’es
quadra el 2012
Tram. 314-01535/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’atemptats i lesions que han patit els mossos d’es
quadra el 2013
Tram. 314-01536/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de mossos d’esquadra relacionades amb l’ús 
d’arma blanca el 2011
Tram. 314-01537/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de mossos d’esquadra relacionades amb 
l’ús d’arma blanca el 2012
Tram. 314-01538/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de mossos d’esquadra relacionades amb 
l’ús d’arma blanca el 2013
Tram. 314-01539/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets coneguts relacionats amb armes de foc 
el 2011
Tram. 314-01540/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets coneguts relacionats amb armes de foc 
el 2012
Tram. 314-01541/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets coneguts relacionats amb armes de foc 
el 2013
Tram. 314-01542/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de mossos d’esquadra relacionades amb armes 
de foc el 2011
Tram. 314-01543/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de mossos d’esquadra relacionades amb armes 
de foc el 2012
Tram. 314-01544/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de mossos d’esquadra relacionades amb armes 
de foc el 2013
Tram. 314-01545/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de prevenció de riscos i de salut laboral per a evitar 
les lesions que pateixen els mossos d’esquadra
Tram. 314-01546/10
Formulació p. 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els vehicles adscrits a l’ús exclusiu de comandaments dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01547/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió entre el conseller d’Interior i la plataforma Mossos per 
la Independència
Tram. 314-01548/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions entre el conseller d’Interior i els sindicats dels Mos
sos d’Esquadra
Tram. 314-01549/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de consells de la policia de l’1 de gener ençà
Tram. 314-01550/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de canviar els uniformes dels mossos d’esquadra
Tram. 314-01551/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació de vehicles de quatre rodes dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01552/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb el Govern de l’Estat amb relació a les pe
ticions dels sindicats dels Mossos d’Esquadra sobre l’edat 
de jubilació
Tram. 314-01553/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les denúncies d’alteració de les dades sobre llistes i temps 
d’espera
Tram. 314-01554/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
font de les dades d’una presentació publicada al web del 
Departament de Salut
Tram. 314-01555/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la divergència entre les dades sobre temps d’espera per a 
procediments quirúrgics d’una presentació publicada al web 
del Departament de Salut i les de la memòria del CatSalut
Tram. 314-01556/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disponibilitat de les dades sobre llistes i temps d’espera per 
a procediments quirúrgics i proves diagnòstiques al web del 
CatSalut
Tram. 314-01557/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat que la preinscripció d’alumnes de P3 a l’escola 
Abel Ferrater, de la Selva del Camp (Baix Camp), superi el 
nombre màxim fixat
Tram. 314-01558/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions de la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva
Tram. 314-01559/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis i els informes elaborats per la Direcció General 
d’Anàlisi i Prospectiva
Tram. 314-01560/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició d’un interceptador de comunicacions telefòni
ques
Tram. 314-01561/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possibilitat de dotar els Mossos d’Esquadra d’un servei 
d’intel·ligència
Tram. 314-01562/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
informacions aparegudes en mitjans de comunicació amb 
relació a contactes mantinguts entre els Mossos d’Esquadra 
i el director de Método 3
Tram. 314-01563/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
problemes d’espai de l’Escola Elisa Badia i l’Escola Marta 
Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01564/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
unificació de les línies de P5 de l’Escola Elisa Badia i l’Escola 
Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01565/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-01566/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre la 
inclusió de la construcció de l’Escola Marta Mata de Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental) en els pressupostos del 2014
Tram. 314-01567/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís amb relació a la construcció de l’Escola Marta 
Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01568/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per al manteniment del sector eòlic català
Tram. 314-01569/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments educatius d’Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-01570/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la vacuna contra el virus del papil·loma humà del 
2008 al 2012
Tram. 314-01571/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vacunacions contra el virus del papil·loma humà 
del 2008 al 2012
Tram. 314-01572/10
Formulació p. 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost global del programa de vacunació contra el virus del 
papil·loma humà del 2008 al 2012
Tram. 314-01573/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els casos de càncer de cèrvix diagnosticats el 2011 i el 2012
Tram. 314-01574/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
casos de reaccions adverses atribuïdes a la vacuna contra el 
virus del papil·loma humà
Tram. 314-01575/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis fets amb relació als efectes secundaris de la vacuna 
contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-01576/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre el cost i l’efectivitat de la vacuna contra el virus 
del papil·loma humà
Tram. 314-01577/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada als pares de les noies que han estat va
cunades contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-01578/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada als pares amb relació als efectes se
cundaris de la vacuna contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-01579/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de proves de Papanicolau fetes i el nombre de càn
cers de cèrvix diagnosticats del 2008 ençà
Tram. 314-01580/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de casos de càncer de cèrvix diagnosticats 
i guarits
Tram. 314-01581/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
campanyes informatives impulsades pel Departament de 
Salut per a promoure la citologia vaginal
Tram. 314-01582/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats del Memorial Democràtic als centres educatius de 
Barcelona
Tram. 314-01583/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la maquinària instal·lada en diversos punts de Barce
lona on es construïen pous d’atac per a les obres de cons
trucció de la línia 9 del metro
Tram. 314-01584/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els informes d’estrangeria emesos des del 2010 fins a la re
dacció de la Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar 
Social i Família
Tram. 314-01585/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa per al sector de la salut mental el 2011 
i el 2012
Tram. 314-01586/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació al Pla director de sa
lut mental i addiccions el 2011 i el 2012 i les previsions per 
al 2013
Tram. 314-01587/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació al Pla interdepartamental 
de salut mental el 2011 i el 2012
Tram. 314-01588/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors per al seguiment dels trastorns alimentaris el 
2011 i el 2012
Tram. 314-01589/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors per a monitoritzar el joc patològic el 2011 i el 2012
Tram. 314-01590/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a persones amb trastorns mentals greus 
el febrer de 2013
Tram. 314-01591/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb trastorns mentals greus valorades 
com a dependents el desembre del 2012
Tram. 314-01592/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interconnexió de la història clínica entre els departaments de 
Salut i de Benestar Social i Família
Tram. 314-01593/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou model de pagament de la xarxa de salut mental per 
al 2013
Tram. 314-01594/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’una tarifa per a pacients subaguts i la reconver
sió de la llarga estada i la mitja estada a la xarxa de salut 
mental
Tram. 314-01595/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a reestructurar la llarga estada en centres de 
salut mental el 2013 i les previsions per al 2014
Tram. 314-01596/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Banc de Sang i Teixits i sobre les sinergies 
amb l’Organització Catalana de Trasplantaments per al 2013
Tram. 314-01597/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat de rehabilitació extrahospitalària, del 
transport sanitari programat i de l’ús de taxis, en l’àmbit 
sanitari
Tram. 314-01598/10
Formulació p. 111
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la Divisió de Teràpies Avançades (XCelia) del 
Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-01599/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució i les perspectives de futur del Programa de sang 
de cordó del Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-01600/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord entre el Banc de Sang i Teixits i l’empresa Grífols
Tram. 314-01601/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de l’Agència de Salut Pública i del Pla director de salut 
mental i addiccions per a monitoritzar els efectes de la pobre
sa i la precarietat social en els trastorns mentals i les addiccions
Tram. 314-01602/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mapa de centres d’atenció continuada les vintiquatre ho
res, d’urgències d’atenció primària i hospitalaris de Barce
lona el febrer de 2013
Tram. 314-01603/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat dels centres d’atenció continuada d’urgències de 
Barcelona el 2011 i el 2012
Tram. 314-01604/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prescripció i la dispensació de recep tes des del cobrament 
de l’euro per recep ta i el copagament de l’Estat
Tram. 314-01605/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits disponibles als centres sociosanitaris públics 
el 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 314-01606/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de llits per a pacients subaguts, de mitja estada, 
convalescents, de cures pal·liatives i de llarga estada per al 
2013
Tram. 314-01607/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla d’inversions del Departament de Salut i del Servei Català 
de la Salut per al 20132020
Tram. 314-01608/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana del nombre de pacients assignats als diversos tipus 
de personal sanitari a cada àrea bàsica de salut
Tram. 314-01609/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits disponibles per a pacients aguts a la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-01610/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat quirúrgica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú
blica el 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 314-01611/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de serveis de cirurgia urgent, oncològica, cardíaca 
i programada a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública el 
2010, el 2011 i el 2012
Tram. 314-01612/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb relació al projecte «Créixer, innovar i millorar en 
salut» entre els hospitals Doctor Josep Trueta, de Girona, i 
Santa Caterina, de Salt, per al 2013
Tram. 314-01613/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de llits sociosanitaris a la regió sanitària de 
Girona el 2013
Tram. 314-01614/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de serveis de tomografia computada, ressonància 
magnètica i medicina nuclear a la regió sanitària de Girona 
el 2012
Tram. 314-01615/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat quirúrgica programada als hospitals de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública de la regió sanitària de Gi
rona el 2012
Tram. 314-01616/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a l’atenció sociosanitària de l’Institut d’Assis
tència Sanitària de Girona el 2013
Tram. 314-01617/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions per a l’atenció sociosanitària de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública de la regió sanitària de 
Girona el desembre de 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01618/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat de la unitat de rehabilitació de trastorns mentals 
greus de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona el 2012
Tram. 314-01619/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat de l’hospital de dia sociosanitari de l’Institut d’As
sistència Sanitària de Girona el 2012
Tram. 314-01620/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla del 
2009 ençà
Tram. 314-01621/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
afirmacions relatives a l’impacte de la vacuna contra el virus 
del papil·loma humà en la reducció dels casos de càncer 
de cèrvix
Tram. 314-01622/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
política de cobrament de l’assistència sanitària a les perso
nes que no disposen de targeta sanitària individual
Tram. 314-01623/10
Formulació p. 119
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament de l’assistència sanitària exigit a determinats 
col·lectius
Tram. 314-01624/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’enviament de cartes per a acreditar l’empadronament i ob
tenir la targeta sanitària individual
Tram. 314-01625/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació del termini de les persones migrades per a obte
nir la targeta sanitària individual
Tram. 314-01626/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de l’assistència sanitària exigit a persones que hi 
tenien dret
Tram. 314-01627/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
política de cobrament de l’assistència sanitària a urgències 
dels centres d’atenció primària i hospitals a les persones 
que no disposen de targeta sanitària individual
Tram. 314-01628/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació del personal sanitari amb relació a la política del 
Departament de Salut per al garantiment de l’accés a l’as
sistència sanitària
Tram. 314-01629/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de comissions sanitàries
Tram. 314-01630/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a determinar la gravetat dels casos i la necessitat 
inajornable d’atenció sanitària
Tram. 314-01631/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes d’interès sanitari
Tram. 314-01632/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
incidències recollides amb relació a l’accés a la targeta sani
tària individual i el garantiment de la informació dels profes
sionals sanitaris en aquest sentit
Tram. 314-01633/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el conveni amb la farmacèutica Janssen per a millorar 
la prevenció de l’hepatitis C
Tram. 314-01634/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb les administracions locals en data de l’1 de març 
de 2013
Tram. 314-01635/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb les administracions locals corresponent a l’exer
cici del 2011
Tram. 314-01636/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb les administracions locals corresponent a l’exer
cici del 2012
Tram. 314-01637/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució i la liquidació del pressupost de la campanya fo
restal del 2012
Tram. 314-01638/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’incorporar noves mesures, recursos humans i mit
jans materials a la propera campanya forestal
Tram. 314-01639/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de la integració urbana de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya entre Igualada i Vilanova del 
Camí
Tram. 314-01640/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició de la Taula Estratègica per a l’Aeroport d’Igua
ladaÒdena
Tram. 314-01641/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei de transport de viatgers per carretera entre Igualada 
i Barcelona
Tram. 314-01642/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de tancament de la comissaria de districte dels 
Mossos d’Esquadra a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-01643/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades a la comissaria de dis
tricte dels Mossos d’Esquadra a Viladecans (Baix Llobregat) 
el 2011
Tram. 314-01644/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre el nombre de denúncies presentades a la comissaria 
de districte dels Mossos d’Esquadra a Viladecans (Baix 
Llobregat) el 2012
Tram. 314-01645/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades a la comissaria de dis
tricte dels Mossos d’Esquadra a Viladecans (Baix Llobre
gat) el 2013
Tram. 314-01646/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents destinats a la comissaria de districte dels 
Mossos d’Esquadra a Viladecans (Baix Llobregat) en data 
de l’1 de març de 2013
Tram. 314-01647/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents destinats a la comissaria de districte dels 
Mossos d’Esquadra a Viladecans (Baix Llobregat) en data 
de l’1 de gener de 2013
Tram. 314-01648/10
Formulació p. 126
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents destinats a la comissaria de districte dels 
Mossos d’Esquadra a Viladecans (Baix Llobregat) en data 
de l’1 de gener de 2012
Tram. 314-01649/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents destinats a la comissaria de districte dels 
Mossos d’Esquadra a Viladecans (Baix Llobregat) en data 
de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-01650/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assumptes entrats al Jutjat número 28 de Barce
lona el 2012
Tram. 314-01651/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir el col·lapse del Jutjat número 28 de 
Barcelona
Tram. 314-01652/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons del col·lapse dels jutjats de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-01653/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir el col·lapse dels jutjats de Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01654/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assumptes entrats als jutjats de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) el 2012 i les causes de l’increment amb relació al 2011
Tram. 314-01655/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir el col·lapse dels jutjats de Vilanova i la 
Geltrú (Garraf)
Tram. 314-01656/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de la reducció de les aportacions econòmiques 
per a l’Escola Municipal de Música de Cambrils (Baix Camp) 
previstes per al curs 20122013
Tram. 314-01657/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el risc de la continuïtat de l’Escola Municipal de Música de 
Cambrils (Baix Camp) arran de la reducció de les aportaci
ons econòmiques previstes
Tram. 314-01658/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Escola Municipal de Música 
de Cambrils (Baix Camp) per cursos del 2009 ençà
Tram. 314-01659/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons del col·lapse del Jutjat Penal de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-01660/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir el col·lapse del Jutjat Penal de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-01661/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’establir nous estudis universitaris a Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-01662/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de l’adscripció de l’Escola Universitària d’En
ginyeria Tècnica Industrial d’Igualada a la Universitat Poli
tècnica de Catalunya
Tram. 314-01663/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió que l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica In
dustrial d’Igualada canviï la seva adscripció a una altra uni
versitat
Tram. 314-01664/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment del conveni signat entre l’Ajunta
ment d’Igualada, la Generalitat, la Universitat Politècnica 
de Catalunya i el Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada 
per al trasllat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècni
ca Industrial
Tram. 314-01665/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions que ha de fer la Generalitat amb relació al con
veni signat entre l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat, 
la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci de l’Es
cola Tècnica d’Igualada per al trasllat de l’Escola Università
ria d’Enginyeria Tècnica Industrial
Tram. 314-01666/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
medicaments receptats els mesos de desembre, gener i fe
brer del 2011, 2012 i 2013
Tram. 314-01667/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de qualitat del material fungible de la central de 
compres Logaritme, SA
Tram. 314-01668/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’obertura i gestió de l’equipament sanitari i 
sociosanitari de les casernes de Sant Andreu, a Bar celona
Tram. 314-01669/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ac
tivitat del centre d’urgències d’Horta i Cotxeres de Borbó, a 
Barcelona, des del tancament del centre de la Guineueta
Tram. 314-01670/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de pagament a les oficines de farmàcia del deute pen
dent des del novembre del 2012
Tram. 314-01671/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dialogades amb les patronals per al pagament al 
sector sanitari concertat el 2013
Tram. 314-01672/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi d’uniformes del personal del servei d’emergències 
mèdiques
Tram. 314-01673/10
Formulació p. 134
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres del centre d’atenció primària de l’illa d’equipaments 
del barri del Guinardó, a Barcelona
Tram. 314-01674/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de les obres del centre d’atenció primària de l’illa 
d’equipaments del barri del Guinardó, a Barcelona
Tram. 314-01675/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de la posada en funcionament del centre d’aten

ció primària de l’illa d’equipaments del barri del Guinardó, a 
Barcelona
Tram. 314-01676/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos que aportarà per a la posada en funcionament del 
centre d’atenció primària de l’illa d’equipaments del barri 
del Guinardó, a Barcelona
Tram. 314-01677/10
Formulació p. 135

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els impagaments de la prestació 
econòmica per cures en l’entorn familiar
Tram. 310-00023/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’educació
Tram. 310-00025/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la planta d’Ercros a Flix (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 310-00026/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les informacions que han sor-
tit als mitjans de comunicació amb relació al 
director general dels Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00027/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el tancament de les delegacions 
territorials de Televisió de Catalunya
Tram. 310-00028/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les negociacions fetes amb Power 
Controls, de Sant Vicenç de Castellet (Bages), 
per al manteniment dels llocs de treball
Tram. 310-00029/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’actuació del Govern de l’Estat 
amb relació al percentatge de l’IRPF desti-
nat a finalitats socials
Tram. 310-00030/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els efectes en la política exteri-
or catalana del Projecte de llei estatal sobre 
l’acció i el servei exterior de l’Estat
Tram. 310-00031/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el protocol d’actuació per la 
pèrdua d’habitatge signat per diverses ins-
titucions
Tram. 310-00032/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la Comissió Intermediterrà-
nia de la Conferència de les Regions Perifè-
riques Marítimes d’Europa
Tram. 310-00033/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’increment de les exportacions 
en la indústria agroalimentària
Tram. 310-00034/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la sentència que anul·la una mul-
ta lingüística imposada per la retolació en un 
establiment comercial
Tram. 310-00035/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la convoca-
tòria d’un referèndum sobre la independèn-
cia i l’elaboració d’un cens electoral amb les 
dades de les targetes sanitàries
Tram. 317-00015/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els criteris 
per a establir les prioritats de pagament als 
proveïdors
Tram. 317-00016/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el seu grau 
de preocupació amb relació a la desocupa-
ció i la recuperació econòmica i sobre la ci-
mera econòmica i social
Tram. 317-00017/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el suport 
d’Esquerra Republicana de Catalunya per a 
aprovar els pressupostos
Tram. 317-00018/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les propos-
tes concretes per a afrontar la crisi i sobre la 
manca d’agents socials en la cimera econò-
mica i social
Tram. 317-00019/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la impossi-
bilitat d’assolir l’objectiu de dèficit exigit pel 
Govern de l’Estat
Tram. 317-00020/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la possibi-
litat de fer un front comú per a exigir un ob-
jectiu de dèficit tolerable al Govern de l’Estat
Tram. 317-00021/10

Substanciació

Sessió núm. 7, tinguda el 13.03.2013, DSPC-P 9.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels concerts sanitaris 
en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-00052/10

Resposta del Govern
Reg. 5868 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00052/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament dels concerts sanitaris en data del 31 de 
desembre de 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:

L’estat del pagament dels concerts sanitaris que té es-
tablerts la Generalitat de Catalunya a 31 de desembre 
de 2012 es correspon, en termes generals, al pagament 
a 90 dies, i per tant inclou fins la facturació del mes 
setembre del 2012. En aquesta data resta pendent de 
pagament una part de la facturació dels mesos de fe-
brer, abril, maig, agost i setembre de l’any 2012, una 
part de la dels mesos de juny i setembre de l’any 2011 
i factures de regularitzacions, per un import total de 
457.694.906,81 euros.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat recaptada per mitjà de 
l’euro per recepta
Tram. 314-00151/10

Resposta del Govern
Reg. 5869 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00151/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la quantitat recaptada per mitjà de l’euro per recepta

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 total de la recaptació a 31 de desembre de 2012 ha 
estat de 45.622.605 euros.

L’estimació inicial era d’uns 100 milions d’euros l’any. 
Per al 2012, per tant, estava al voltant dels 50 mili-
ons d’euros. Degut, principalment, a la disminució del 
consum de medicaments per l’efecte modulador de la 
pròpia taxa, la recaptació final ha estat lleugerament 
inferior.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de contribuents com a subjec-
tes passius de la taxa de l’euro per recepta
Tram. 314-00152/10

Resposta del Govern
Reg. 5870 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00152/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de contribuents com a subjectes passius de 
la taxa de l’euro per recepta

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, us informo que les 
preguntes amb NT 314-00152/10 i 314-00153/10 es 
responen conjuntament.

A desembre de 2012, el Registre Central de Persones 
Assegurades (RCA) del Servei Català de la Salut mos-
tra un total de 7.098.419 persones. Aquest comptador 
surt del total de població acreditada a desembre de 
2012, menys les persones que no tenen dret a la pres-
tació farmacèutica amb càrrec al Servei Català de la 
Salut i les exemptes de taxa.

Les persones que s’han pogut acollir a les exempcions 
previstes per la llei ha estat:

– Beneficiaris d’una pensió no contributiva: 55.700

– Beneficiaris del PIRMI (Programa de renda mínima 
de reinserció): 67.413

– Beneficiaris de la prestació per al manteniment de 
les necessitats bàsiques: 856
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– Beneficiaris de les prestacions de la LISMI (Llei 
d’integració social dels minusvàlids): 1.256

– Beneficiaris d’una pensió assistencial del FAS (Fons 
d’Assistència Social): 33

Aquesta informació està extreta dels fitxers rebuts per 
part del Departament de Benestar Social i Família i 
del Departament d’Empresa i Ocupació corresponent 
a desembre de 2012, i que es tracta mensualment per 
informar respecte a les persones exemptes de paga-
ment de la taxa en els registres del Registre Central 
de Persones Assegurades (RCA) del Servei Català de 
la Salut.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de ciutadans exempts del 
pagament de l’euro per recepta
Tram. 314-00153/10

Resposta del Govern
Reg. 5870 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00152/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reclamacions presenta-
des pel pagament de l’euro per recepta
Tram. 314-00154/10

Resposta del Govern
Reg. 5871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00154/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de reclamacions presentades pel pagament 
de l’euro per recepta

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, us informo que el 
desglòs sobre les reclamacions presentades pel paga-

ment de l’euro per recepta i pel copagament farmacèu-
tic per mes i localitat es presenta en l’annex.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps en què alguns contribuents 
han arribat al topall del nombre de receptes 
subjectes al pagament de l’euro per recepta
Tram. 314-00155/10

Resposta del Govern
Reg. 5872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00155/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps en què alguns contribuents han arribat al to-
pall del nombre de receptes subjectes al pagament de 
l’euro per recepta

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 de persones exemptes per aquesta condi-
ció augmenta progressivament en el temps. Durant 
els 6 mesos d’implantació, a 31 de desembre de 2012, 
405.624 pacients van passar a estar exempts per asso-
lir el límit de 36 euros establert per al 2012. El temps 
mig es pot estimar al voltant dels 4,7 mesos.

Barcelona, 7 de març 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 so-
bre l’estalvi pressupostari que ha comportat 
per a la Generalitat l’entrada en vigor del Re-
ial decret 16/2012, de mesures urgents per a 
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de 
les seves prestacions
Tram. 314-00156/10

Resposta del Govern
Reg. 5873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00156/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi pressupostari que ha comportat per a la Ge-
neralitat l’entrada en vigor del Reial decret 16/2012, 
de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la se-
guretat de les seves prestacions

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 20 d’abril de 2012, el Consell de Ministres va apro-
var el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril de me-
sures urgents per a garantir la sostenibilitat del Siste-
ma Nacional de Salut (SNS). La memòria econòmica 
que va acompanyar al Reial decret llei va xifrar l’estal-
vi per tot el conjunt del Sistema Nacional de Salut en 
7.267 milions d’euros, amb la següent valoració:

Harmonització de la condició d’assegurat europeu  917
Ordenació de la cartera comú bàsica 700
Redefinició catàleg de medicaments (nomenclàtor) 500
Aportació usuari cartera suplementària (copagament)  500
Mesures per evitar l’acumulació de medicaments 1.000
Impuls dels fàrmacs genèrics  1.550
Ordenació dels recursos humans del Sistema 
Nacional de Salut 500
Plataforma centralitzada de compres 1.000
Fons de Garantia Assistencial 0
Aplicació del pacte sociosanitari 600
Total 7.267

(En milions d’euros)

El 23 de maig es va aprovar el Pla econòmic i financer 
de reequilibri de la Generalitat de Catalunya (PEFR). 
Les mesures del Reial Decret Llei 16/2012 es van in-
cloure en el Pla amb un impacte global sobre la re-
ducció de la despesa de 748 milions d’euros. Aquest 
impacte es calcula amb el pes relatiu de la població de 
Catalunya (16% segons dades INE) i una previsió 
de calendari d’aplicació de cada mesura. El PEFR con-
sidera que en conjunt durant l’exercici 2012 s’observarà 
el 64% de l’impacte.

Aquestes previsions de reducció de la despesa però 
no s’han acomplert degut a que el Ministeri de Sa-
nitat, Serveis Socials i Igualtat no ha posat en marxa 
en el 2012 gran part de les mesures proposades en el 
Reial Decret Llei 16/2012. Encara estan per desenvo-
lupar grups de treball, cal aprovar normativa especí-
fica en la majoria dels àmbits indicats o bé es tracta 
de mesures que ja s’estaven implantant a Catalunya 
i que, per tant, no suposaran estalvi addicional, com 
és el cas del sistema de compres centralitzades (que 
funciona molt bé a Catalunya i que ja suposa un ajus-
tament dels costos), o l’aplicació del pacte sociosani-
tari (tractar determinats pacients en centres sociosa-
nitaris en lloc de fer-ho en un hospital on els costos 
són superiors) que en el cas de Catalunya tenen un 
impacte esperat nul perquè el model sociosanitari ja 
està implantat fa molts anys.

El Departament de Salut valora l’impacte econòmic de 
les noves mesures d’ajustament aprovades en el Reial 
Decret Llei 16/2012 per tot l’any 2012 en un total de 123 
milions d’euros, que recull fonamentalment l’impacte 
de la modificació del copagament farmacèutic, l’actu-
alització de preus de referència (vigència abril 2012) i 
el desfinançament de medicaments corresponents a sín-
dromes menors.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de targetes sanitàries indi-
viduals en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-00158/10

Resposta del Govern
Reg. 5874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00158/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de targetes sanitàries individuals en data del 
31 de desembre de 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, us informo del se-
güent:

La Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) 
va establir fa uns anys uns talls periòdics d’oficialit-
zació de les dades del Registre Central de Persones 
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Assegurades (RCA) del CatSalut a l’efecte de dispo-
sar d’unes dades de població de referència, recone-
gudes, accessibles, d’utilització comuna per a les di-
ferents funcions (compra de serveis, assignació de 
despesa màxima assumible, planificació de nous re-
cursos, avaluació, etc.) i estables, durant un període 
de temps determinat, i accessibles als professionals 
del CatSalut i a les diferents entitats de l’àmbit de 
salut (Departament de Salut, Agència d’Informació, 
Avaluació i Qualitat en Salut, Institut Català d’Avalu-
acions Mèdiques i Sanitàries i Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya).

El 28 de gener de 2013, el Comitè de Direcció del Cat-
Salut va aprovar les dades de població de referència del 
CatSalut per al 2013, que coincideixen amb el tall dut a 
terme en data 31 de desembre de 2012. Aquesta infor-
mació es pot consultar al web del CatSalut: (http: 
//www10.gencat.cat/catsalut/archivos/catalegs/pobla-
cio/poblacio_rca.pdf)

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària que 
s’han posat en marxa el 2011 i el 2012
Tram. 314-00171/10

Resposta del Govern
Reg. 5875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00171/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres d’atenció primària que s’han posat en mar-
xa 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, us informo del se-
güent:

Els anys 2011 i 2012 s’han finalitzat i posat en fun-
cionament els centres d’atenció primària que es re-
lacionen a l’annex. Cal assenyalar que en la majoria 
dels casos es tracta de substitucions d’antics centres 
per centres nous on es trasllada l’activitat assistencial 
i que no suposen, per tant, un increment de l’oferta de 
serveis. En els centres identificats com a nou CAP sí 
que es produeix un increment de l’oferta assistencial, 

ja que responen al desdoblament d’una àrea bàsica de 
salut per motius de planificació sanitària.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els consultoris locals que s’han posat 
en marxa el 2011 i el 2012
Tram. 314-00172/10

Resposta del Govern
Reg. 5876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00172/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els consultoris locals que s’han posat en marxa 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:

Els anys 2011 i 2012 s’han finalitzat i posat en funci-
onament els consultoris que es relacionen a l’annex. 
Cal assenyalar que en la majoria dels casos es tracta 
de substitucions d’antics centres per centres nous on es 
trasllada l’activitat assistencial i que no suposen, per 
tant, un increment de l’oferta de serveis. En els centres 
identificats com a nou consultori sí que es produeix un 
increment de l’oferta assistencial per motius de plani-
ficació sanitària.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres hospitalaris que s’han po-
sat en marxa el 2011 i el 2012
Tram. 314-00173/10

Resposta del Govern
Reg. 5877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00173/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els centres hospitalaris que s’han posat en marxa 
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:

Els anys 2011 i 2012 no s’ha posat en funcionament 
cap nou centre hospitalari. Això no obstant, s’han fi-
nalitzat actuacions d’ampliació i/o millora a diferents 
centres hospitalaris de la xarxa. Les més destacades 
són les que es desglossen en l’annex.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de centres d’atenció pri-
mària que s’han aturat el 2011 i el 2012
Tram. 314-00174/10

Resposta del Govern
Reg. 5878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00174/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de centres d’atenció primària que s’han 
aturat 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:

En relació als nous centres previstos, durant els anys 
2011 i 2012, no s’ha aturat cap de les actuacions de 
construcció de nous centres d’atenció primària que es 
trobaven en fase d’execució de les obres.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de consultoris locals que 
s’han aturat el 2011 i el 2012
Tram. 314-00175/10

Resposta del Govern
Reg. 5879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00175/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de consultoris locals que s’han aturat 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:

En relació als nous centres previstos, durant els anys 
2011 i 2012, no s’ha aturat cap de les actuacions de 
construcció de nous consultoris locals que es trobaven 
en fase d’execució de les obres.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres hospitalaris que s’han atu-
rat el 2011 i el 2012
Tram. 314-00176/10

Resposta del Govern
Reg. 5880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00176/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres hospitalaris que s’han aturat el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC
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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:

En relació als centres hospitalaris que es trobaven en 
fase de projecte, cal assenyalar que hores d’ara totes 
aquestes actuacions estan sent analitzades a la llum de 
les directrius del nou Pla de Salut i de les necessitats 
assistencials del territori, per valorar si cal el seu re-
plantejament o bé la modificació del seu dimensiona-
ment funcional.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària que 
preveu de posar en marxa el 2013
Tram. 314-00177/10

Resposta del Govern
Reg. 5881 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00177/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres d’atenció primària que preveu de posar en 
marxa el 2013

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:

L’any 2013 es preveuen finalitzar les obres de cons-
trucció dels centres d’atenció primària que es relaci-
onen a l’annex i que, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, seran equipats i posat en funciona-
ment. Cal assenyalar que en tots els casos es tracta de 
substitucions d’antics centres per centres nous on es 
trasllada l’activitat assistencial i que no suposen, per 
tant, un increment de l’oferta de serveis.

Tanmateix, aquesta previsió està condicionada per la 
disponibilitat pressupostària que en resulti una vegada 
aprovats els pressupostos de la Generalitat per l’any 2013.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els consultoris locals que preveu de 
posar en marxa el 2013
Tram. 314-00178/10

Resposta del Govern
Reg. 5882 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00178/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
consultoris locals que preveu de posar en marxa el 2013

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:

L’any 2013 es preveuen finalitzar les obres de construc-
ció dels consultoris que es relacionen a l’annex i que, 
en funció de les disponibilitats pressupostàries, seran 
equipats i posats en funcionament. Cal assenyalar que 
en la majoria dels casos es tracta de substitucions d’an-
tics centres per centres nous on es trasllada l’activitat 
assistencial i que no suposen, per tant, un increment de 
l’oferta de serveis. En els centres identificats com a nou 
consultori sí que es produeix un increment de l’oferta 
assistencial per motius de planificació sanitària.

Tanmateix, aquesta previsió està condicionada per la dis-
ponibilitat pressupostaria que en resulti una vegada apro-
vats els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2013.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres hospitalaris que preveu de 
posar en marxa el 2013
Tram. 314-00179/10

Resposta del Govern
Reg. 5883 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00179/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres hospitalaris que preveu de posar en marxa el 2013
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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:

L’any 2013 es preveu la posada en funcionament de 
l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya (Puigcerdà) 
i l’inici dels preparatius per a l’equipament i posterior 
posada en funcionament de l’Hospital Comarcal de la 
Garrotxa (Olot).

També es preveu la finalització de les actuacions d’am-
pliació o millora que es detallen a l’annex.

Tanmateix, aquesta previsió està condicionada per la 
disponibilitat pressupostaria que en resulti una vegada 
aprovats els pressupostos de la Generalitat per a l’any 
2013.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dispensacions de l’anti-
conceptiu postcoital el 2012 i sobre la reinci-
dència en la sol·licitud d’aquest medicament
Tram. 314-00180/10

Resposta del Govern
Reg. 5884 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00180/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de dispensacions de l’anticonceptiu postcoi-
tal el 2012 i sobre la reincidència en la sol·licitud d’a-
quest medicament

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 consum declarat al registre de l’anticoncepció 
d’emergència del Programa de Salut Maternoinfantil 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per part 
dels centres sanitaris de la xarxa sanitària pública du-
rant l’any 2012 ha estat de 5.965 dispensacions. Cal 
destacar que aquest registre no està tancat. S’adjunta 
en annex el desglòs per grups d’edat.

D’acord amb les dades de la Subdirecció General de 
Farmàcia i Productes Sanitaris del Departament de 
Salut, durant l’any 2012 s’han dispensat 67.948 unitats 
de levonorgestrel a les oficines de farmàcia de Cata-
lunya.

Segons la declaració de consum registrat de l’anti-
concepció d’emergència en els centres de la xarxa 
sanitària d’utilització pública, el 72,7% de les dones 
han pres el tractament postcoital exclusivament en 
una ocasió i un 27,3% l’han pres en dues o més ocasi-
ons des de que es va iniciar la dispensació gratuïta a 
l’octubre del 2004. S’adjunta en annex el desglòs per 
grups d’edat.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població reclusa en data del 31 de 
desembre de 2012
Tram. 314-00232/10

Resposta del Govern
Reg. 4779 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00232/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la població reclusa en data del 31 de desembre de 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, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
00232/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 1 de març 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sentències pendents 
d’executar als jutjats i tribunals en data del 
31 de desembre de 2012
Tram. 314-00233/10

Resposta del Govern
Reg. 4781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00233/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sentències pendents d’executar als jutjats 
i tribunals en data del 31 de desembre de 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, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació 314-00233/10, amb 
la informació facilitada per la Direcció General de 
Modernització de l’Administració de Justícia.

Barcelona, 1 de març 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les bases dels concurs d’adjudicació 
de la gestió de l’àrea bàsica de salut de l’Es-
cala (Alt Empordà)
Tram. 314-00234/10

Resposta del Govern
Reg. 5885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00234/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les bases dels concurs d’adjudicació de la gestió de 
l’àrea bàsica de salut de l’Escala (Alt Empordà)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo les ini-
ciatives parlamentaries amb NT 314-00234/10 a 314-
00238/10 es responen conjuntament.

La normativa que regula la contractació pública con-
templa la concurrència empresarial, i fins a aquesta úl-
tima licitació, Fundació Salut Empordà, Fundació Pri-
vada, havia estat l’única entitat licitadora presentada 
als processos de contractació (2000 i 2006).

Les bases de la licitació, un cop acreditada la capacitat 
d’obrar i la solvència tècnica i econòmica exigida, són 
els criteris de valoració dividits en:

– Els criteris dependents d’un judici de valor (oferta tèc-
nica) valorats en 45 punts sobre un total de 100 punts.

– Els criteris quantificables de forma automàtica (oferta 
econòmica) valorats en 55 punts sobre un total de 100 punts.

Les valoracions dels diferents aspectes s’adjunten com 
annex.

La necessitat de procedir a la contractació es dóna en 
aquest moment, atès que l’anterior contracte ha finalit-
zat la seva vigència i, per tant, cal procedir a la contrac-
tació. En aquests moments la Fundació Salut Empordà 
no es mitjà propi ni consta al CatSalut cap tramitació en 
aquest sentit. Cal tenir en compte que la Fundació Sa-
lut Empordà és una Fundació de composició municipal, 
i per tant no reuniria els requisits exigits per l’art. 24.6 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic 
per a poder ser considerat com a mitjà propi.

Pel que fa a les activitats empresarials, inicia la presta-
ció de serveis socials i sanitaris l’any 1986. Actualment 
compta amb un equip de més de 9.500 treballadors per 
a aquest tipus de serveis, i atenen més de 150.000 per-
sones usuàries.

Els contractes adjudicats per la Generalitat de Catalu-
nya s’han formalitzat d’acord amb l’establert al Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques (BOE núm. 148, de 21 de juny de 
2000) i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 
2007) i, per tant, s’ha donat la publicitat corresponent 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de tots 
aquells que, d’acord amb la normativa, ho requerien.

A més, des de l’any 2009, el Departament d’Economia 
i Coneixement fa pública la informació sobre les ad-
judicacions dels contractes d’import superior a divuit 
mil euros a la base de dades de la plataforma electrò-
nica de contractació pública, que es pot consultar a la 
pàgina web del departament:

https: //contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/Ap-
pJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els aspectes valorats en el concurs 
d’adjudicació de la gestió de l’àrea bàsica 
de salut de l’Escala (Alt Empordà)
Tram. 314-00235/10

Resposta del Govern
Reg. 5885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00234/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tracte a la Fundació Salut Empordà 
en el concurs d’adjudicació de la gestió de 
l’àrea bàsica de salut de l’Escala (Alt Em-
pordà)
Tram. 314-00236/10

Resposta del Govern
Reg. 5885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00234/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’experiència de l’empresa Eulen en 
atenció primària i les activitats empresarials 
i contractuals amb la Generalitat
Tram. 314-00237/10

Resposta del Govern
Reg. 5885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00234/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de l’empresa Eulen amb els 
proveïdors de la Xarxa Hospitalària d’Utilit-
zació Pública de Catalunya
Tram. 314-00238/10

Resposta del Govern
Reg. 5885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00234/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conflicte dels treballadors del trans-
port sanitari del Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-00239/10

Resposta del Govern
Reg. 5886 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00239/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el conflicte dels treballadors del transport sanitari del 
Banc de Sang i Teixits

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La vaga va ser convocada pels treballadors de l’empre-
sa CTC Externalización SL, que és l’empresa adjudi-
catària de la gestió integral de la flota de vehicles que 
utilitza Banc de Sang i Teixits (BTS) per a les campa-
nyes externes de donació de sang.

Cal dir que aquests treballadors stricto sensu no són 
treballadors del transport sanitari, atès que no condu-
eixen vehicles de transport de malalts, sinó que trans-
porten el personal sanitari de BST fins el lloc on es re-
alitza la campanya de donació de sang i s’encarreguen, 
durant el seu transcurs, d’algunes tasques logístiques 
auxiliars com servir el refrigeri als donants de sang.

Segons van posar de manifest els convocants en l’ac-
te de mediació de la vaga davant l’autoritat laboral, la 
vaga va ser convocada per l’incompliment de l’empre-
sa concessionària del servei d’uns pactes interns sobre 
jornada i gestió dels temps de treball i descans.

Finalment no es va produir cap conseqüència negativa 
per al Banc de Sang i Teixits, ja que la vaga va ser des-
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convocada en comprometre’s l’empresa a complir amb 
els pactes sobre jornada i a posar en marxa un pla de 
formació per aquests conductors amb la col·laboració 
de BST. S’adjunta com annex l’acta de l’acte de medi-
ació de la vaga en la qual consta la seva desconvocatò-
ria i els acords entre les parts.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els darrers tres concursos de rehabili-
tació i logopèdia
Tram. 314-00240/10

Resposta del Govern
Reg. 5887 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00240/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els darrers tres concursos de rehabilitació i logopèdia

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

L’última contractació de la gestió de serveis de presta-
ció de rehabilitació física i de logopèdia en la modali-
tat ambulatòria i domiciliària (RH/12) es va adjudicar 
el 26 de novembre de 2012. Les dades de les adjudi-
cacions, imports, empreses i territoris es troben en la 
pàgina web del CatSalut (https: //contractaciopublica.
gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?req
Code=viewPcan&lawType=2&idDoc=5503374&idC
ap=204113&)

Els concursos anteriors varen ser:

1. Contractació de la gestió de serveis de rehabilitació 
(RH/99), adjudicat el 10 de desembre de 1999, publi-
cat en el DOGC 3060, de 20 de gener de 2000, i el 10 
de gener de 2000, publicat en el DOGC 3071 de 4 de 
febrer de 2000. En l’Edicte es descriuen els lots, les 
empreses adjudicades i l’import.

2. Contractació de serveis de rehabilitació ambulatò-
ria, rehabilitació domiciliària i logopèdia, addicional 
a l’activitat contractada a la XHUP (RH/06), adjudicat 
el 21 d’abril de 2006, publicat en el DOGC 4633 de 
15 de maig de 2006, i el 13 de març de 2007, publicat 

en el DOGC 4857 de 5 d’abril de 2007. En l’Edicte es 
descriuen els lots, les empreses adjudicades i l’import.

El pressupost base de licitació anual del concurs 
RH/99 va ésser: 11.936.303,90 euros (DOGC 2950, de 
11 d’agost de 1999).

El Pressupost anual de licitació del concurs RH/06 va 
ésser: 27.001.727,50 euros (DOGC 4531, de 16 de de-
sembre de 2005).

L’import anual total de licitació del concurs RH/12 és 
de: 22.909.054,82 euros (DOGC 6160, de 29 de juny 
de 2012).

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció psicològica als menors a la 
Cerdanya i sobre l’Hospital Transfronterer 
de la Cerdanya
Tram. 314-00241/10

Resposta del Govern
Reg. 5888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00241/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció psicològica als menors a la Cerdanya i so-
bre l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Departament de Salut no ha disminuït el concert 
existent per a l’atenció sanitària en salut mental infan-
til i juvenil de la Cerdanya.

Pel que fa a les previsions pel futur Hospital Trans-
fronterer de la Cerdanya no es plantegen canvis pel 
que fa al concert existent per a l’atenció en salut men-
tal infantil i juvenil de la Cerdanya.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les seves votacions amb relació als 
copagaments impulsats pel Ministeri de Sa-
nitat
Tram. 314-00242/10

Resposta del Govern
Reg. 5889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00242/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les seves votacions amb relació als copagaments im-
pulsats pel Ministeri de Sanitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
preguntes amb NT 314-00242/10 i 314-00245/10 es 
responen conjuntament.

L’aprovació del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones ha suposat una sèrie de transformacions 
que estan afectant a elements essencials del sistema 
sanitari a les quals hem expressat la nostra oposició, 
que s’ha acabat de concretar amb el recurs d’inconsti-
tucionalitat que el Govern va aprovar presentar el pas-
sat 22 de gener.

El Govern de la Generalitat és contrari al canvi de mo-
del encobert que s’està realitzant, passant de l’assegu-
rament universal a un model en què la Seguretat Soci-
al és qui reconeix el dret a l’assistència. D’altra banda, 
la normativa que desplega el Reial Decret Llei, erosi-
ona la descentralització de les competències de salut, 
envaint les capacitats organitzatives pròpies de les co-
munitats autònomes en matèria de recursos humans o 
d’ordenació de serveis, tendint a la recentralització i 
l’homogeneïtzació. Ara bé, el Govern valora positiva-
ment dos elements del Reial Decret Llei, la introduc-
ció de mecanismes i criteris per evitar l’abús dels ser-
veis sanitaris a través de l’anomenat turisme sanitari, 
i la segmentació de la cartera de serveis que en base a 
criteris de cost-efectivitat, pot introduir racionalitat en 
l’ús dels serveis sanitaris públics.

Els treballs del Consell Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salut pel que fa als copagaments, s’han cen-
trat en la cartera de serveis suplementària, amb la mo-
dificació del percentatge d’aportació dels ciutadans en 
la prestació farmacèutica i la introducció d’aportaci-
ons per part dels ciutadans en la prestació ortoprotèsi-
ca, el transport sanitari no urgent i els productes die-
tètics. El Govern de la Generalitat ha participat en els 

treballs d’elaboració dels textos normatius que regu-
len el desenvolupament d’aquests canvis en la cartera 
suplementària, realitzant propostes per establir crite-
ris de renda progressius per determinar la contribució 
econòmica i per garantir la protecció dels grups pobla-
cionals més vulnerables.

En el marc del Consell Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salut, el Govern de la Generalitat, davant 
l’aprovació d’aquests paquets normatius, ha sol·licitat 
al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la 
realització d’estudis d’impacte agregat per perfils 
d’usuaris del sistema de salut públic, per tal de valorar 
l’impacte econòmic i les possibles limitacions a l’ac-
cessibilitat als serveis en cas que es concentrin tots els 
supòsits d’aportació en un usuari.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació feta de la repercussió dels 
copagaments
Tram. 314-00243/10

Resposta del Govern
Reg. 5890 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00243/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació feta de la repercussió dels copagaments

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

A nivell econòmic, la recaptació de la taxa el 2012 ha 
estat de 45,7 milions d’euros. L’efecte modulador de la 
demanda inherent a aquestes mesures es pot valorar en 
110 milions d’euros.

A nivell de consum de medicaments, el decrement de 
les receptes del segon semestre de 2012 respecte al 
mateix període de l’any anterior és del –21%.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut



19 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir l’accés ge-
neral a la medicació prescrita
Tram. 314-00244/10

Resposta del Govern
Reg. 5891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00244/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a garantir l’accés general a la medica-
ció prescrita

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

En relació amb la taxa i el nou model de copagament, 
els textos normatius corresponents estableixen uns de-
terminats col·lectius que, per la seva situació socioeco-
nòmica, estan exempts de pagament.

Per una altra banda, per preservar que aquestes du-
es mesures no tinguin un efecte negatiu sobre l’ac-
cés als medicaments dels pacients crònics, en el cas 
de la taxa hi ha un límit anual de 61 receptes; i en el 
cas del nou model de copagament, els pensionistes 
tenen límits mensuals de 8, 18 o 60 euros, en funció 
de l’import de la pensió. En el cas dels actius, tot i 
no haver-hi límit, l’impacte respecte el copagament 
anterior (40%) ha estat relativament lleu amb un aug-
ment del 10% per les rendes entre 18.000 i 100.000 
euros/any (50%) i del 20% per les rendes superiors 
als 100.000 euros (60%).

Gràcies al projecte d’informatització de la recepta i a 
la connectivitat de totes les farmàcies, és important 
destacar que el control d’aquests límits es realitza on-
line en el moment de la dispensació, evitant, per tant, 
que els pacients paguin un cop arribat al límit esta-
blert.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els copagaments proposats pel Minis-
teri de Sanitat
Tram. 314-00245/10

Resposta del Govern
Reg. 5889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00242/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
als conflictes i les tancades en els centres 
hospitalaris
Tram. 314-00246/10

Resposta del Govern
Reg. 5892 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00246/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació als conflictes i 
les tancades en els centres hospitalaris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Govern de la Generalitat i el sector sanitari, mit-
jançant la gerència i els òrgans de govern dels centres, 
han respectat el dret dels treballadors a manifestar-se 
i sobretot han garantit l’assistència sanitària als ciuta-
dans prioritzant l’atenció de qualitat que caracteritza 
el nostre sistema sanitari.

Barcelona, 4 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització de la gestió del siste-
ma informàtic del programa e-CAP de l’Insti-
tut Català de la Salut a Iteria
Tram. 314-00247/10

Resposta del Govern
Reg. 5893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00247/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’externalització de la gestió del sistema informàtic 
del programa e-CAP de l’Institut Català de la Salut a 
Iteria

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Govern de la Generalitat va aprovar, el 18 d’octubre 
de 2011 (GOV144/2011) la gestió centralitzada, trans-
versal i coordinada de les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC) de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya i el seu sector públic. La creació 
d’un nou model TIC per a la Generalitat de Catalunya 
respon a l’objectiu marcat al Pla de Govern 2011-2014 
que determina que el desenvolupament de la Societat 
Digital a Catalunya és transversal dins el Govern, en 
tots els seus àmbits, i també fora, en la relació amb la 
ciutadania, les empreses i les administracions.

Amb la conclusió a final de l’any 2012 dels contrac-
tes existents amb les empreses proveïdores dels serveis 
informàtics de manteniment i evolució de l’e-CAP, 
s’ha procedit a la seva incorporació dins el Model TIC 
de la Generalitat. En particular aquets serveis s’han 
inclòs dins el diàleg competitiu d’aprovisionament i 
manteniment d’aplicacions dins el Lot A9 (denominat 
com sociosanitari), conjuntament amb altres aplicaci-
ons de l’àmbit de Salut i de Benestar Social.

L’oferta d’Iteria ha estat adjudicatària del lot, i, per 
tant, del manteniment de l’e-CAP, en haver obtingut 
la màxima puntuació segons els criteris indicats en els 
plecs. En particular, els criteris utilitzats per la valora-
ció de l’oferta íntegra pel lot han estat l’oferta econò-
mica, la solució tècnica, l’impacte socioeconòmic i les 
millores addicionals.

Iteria és una UTE d’empreses catalanes (Seidor, Aven-
tia i Nexica) de llarga experiència en la prestació de 
serveis informàtics i de col·laboració amb l’adminis-
tració pública.

Indicar finalment que el pressupost dedicat a l’e-CAP 
s’ajustarà a les necessitats i les prioritats indicades per 

l’Institut Català de la Salut, per garantir tant el seu 
funcionament satisfactori com la seva adaptació als 
canvis i millora.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per a ga-
rantir la presència d’agents rurals fora de llur 
jornada laboral en cas d’emergència
Tram. 314-00260/10

Resposta del Govern
Reg. 5140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00260/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures dutes a terme per a garantir la presèn-
cia d’agents rurals fora de llur jornada laboral en cas 
d’emergència

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 el període d’alt risc d’incendi forestal, es garan-
tirà la disponibilitat d’efectius del cos d’agents rurals.

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 nombre d’efectius humans del Cos 
d’Agents Rurals els anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-00266/10

Resposta del Govern
Reg. 5141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00266/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius humans del Cos d’Agents Rurals 
els anys 2010, 2011 i 2012
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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 va disposar durant els anys 2010, 
2011 i 2012 de 522, 512 i 513 efectius respectivament.

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 es-
crit sobre el nombre de vehicles del Cos 
d’Agents Rurals els anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-00269/10

Resposta del Govern
Reg. 5142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00269/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de vehicles del Cos d’Agents Rurals els anys 
2010, 2011 i 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:

El Cos d’Agents Rurals va disposar durant els anys 
2010, 2011 i 2012 de 296, 270 i 268 vehicles respec-
tivament.

Barcelona, 27 de febrer. 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació dels camps de blat de 
moro ecològic per blat de moro de la varie-
tat MON810
Tram. 314-00285/10

Resposta del Govern
Reg. 5143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00285/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contaminació dels camps de blat de moro ecològic 
per blat de moro de la varietat MON810

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:

Sobre aquesta petició, el Govern de la Generalitat 
compleix i fa complir la normativa i les Directives eu-
ropees al respecte.

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 la racionalització de l’ocupació del sòl 
per al garantiment de sòl agrícola de qualitat
Tram. 314-00294/10

Resposta del Govern
Reg. 5207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Número Iniciatives: 314-00294/10, 314-00295/10, 
314-00296/10, 314-00297/10, 314-00299/10

Títol: Preguntes al Govern a respondre per escrit so-
bre la racionalització de l’ocupació del sòl per al ga-
rantiment de sòl agrícola de qualitat, sobre el garanti-
ment de l’equilibri dels diferents usos del sòl per a la 
protecció dels espais d’interès agrari, sobre la inclusió 
d’estudis d’impacte agrari en els projectes de transfor-
mació del sòl i d’infraestructures i sobre la promoció i 
l’execució d’actuacions d’atenuació de l’impacte agrari 
de les infraestructures

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 Govern i el departament vetllen constantment per 
tal que es pugui desenvolupar l’activitat agrària i de 
producció d’aliments en el territori de Catalunya, tot 
preservant la llibertat derivada de la propietat privada 
i tenint en compte les infraestructures que necessita el 
nostre país i el seu eventual ús industrial (aquest últim 
en davallada en els últims anys).

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 garantiment de l’equilibri dels dife-
rents usos del sòl per a la protecció dels es-
pais d’interès agrari
Tram. 314-00295/10

Resposta del Govern
Reg. 5207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Número Iniciatives: 314-00294/10, 314-00295/10, 
314-00296/10, 314-00297/10, 314-00299/10

Títol: Preguntes al Govern a respondre per escrit so-
bre la racionalització de l’ocupació del sòl per al ga-
rantiment de sòl agrícola de qualitat, sobre el garanti-
ment de l’equilibri dels diferents usos del sòl per a la 
protecció dels espais d’interès agrari, sobre la inclusió 
d’estudis d’impacte agrari en els projectes de transfor-
mació del sòl i d’infraestructures i sobre la promoció i 
l’execució d’actuacions d’atenuació de l’impacte agrari 
de les infraestructures

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 i el departament vetllen constantment per 
tal que es pugui desenvolupar l’activitat agrària i de 
producció d’aliments en el territori de Catalunya, tot 
preservant la llibertat derivada de la propietat privada 
i tenint en compte les infraestructures que necessita el 
nostre país i el seu eventual ús industrial (aquest últim 
en davallada en els últims anys).

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 la inclusió d’estudis d’impacte agrari 
en els projectes de transformació del sòl i 
d’infraestructures
Tram. 314-00296/10

Resposta del Govern
Reg. 5207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Número Iniciatives: 314-00294/10, 314-00295/10, 
314-00296/10, 314-00297/10, 314-00299/10

Títol: Preguntes al Govern a respondre per escrit so-
bre la racionalització de l’ocupació del sòl per al ga-
rantiment de sòl agrícola de qualitat, sobre el garanti-
ment de l’equilibri dels diferents usos del sòl per a la 
protecció dels espais d’interès agrari, sobre la inclusió 
d’estudis d’impacte agrari en els projectes de transfor-
mació del sòl i d’infraestructures i sobre la promoció i 
l’execució d’actuacions d’atenuació de l’impacte agrari 
de les infraestructures

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 i el departament vetllen constantment per 
tal que es pugui desenvolupar l’activitat agrària i de 
producció d’aliments en el territori de Catalunya, tot 
preservant la llibertat derivada de la propietat privada 
i tenint en compte les infraestructures que necessita el 
nostre país i el seu eventual ús industrial (aquest últim 
en davallada en els últims anys).

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 la promoció i l’execució d’actuacions d’atenu-
ació de l’impacte agrari de les infraestructures
Tram. 314-00297/10

Resposta del Govern
Reg. 5207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Número Iniciatives: 314-00294/10, 314-00295/10, 
314-00296/10, 314-00297/10, 314-00299/10

Títol: Preguntes al Govern a respondre per escrit so-
bre la racionalització de l’ocupació del sòl per al ga-
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rantiment de sòl agrícola de qualitat, sobre el garanti-
ment de l’equilibri dels diferents usos del sòl per a la 
protecció dels espais d’interès agrari, sobre la inclusió 
d’estudis d’impacte agrari en els projectes de transfor-
mació del sòl i d’infraestructures i sobre la promoció i 
l’execució d’actuacions d’atenuació de l’impacte agrari 
de les infraestructures

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 i el departament vetllen constantment per 
tal que es pugui desenvolupar l’activitat agrària i de 
producció d’aliments en el territori de Catalunya, tot 
preservant la llibertat derivada de la propietat privada 
i tenint en compte les infraestructures que necessita el 
nostre país i el seu eventual ús industrial (aquest últim 
en davallada en els últims anys).

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 la presentació d’un projecte de llei 
d’espais agraris
Tram. 314-00299/10

Resposta del Govern
Reg. 5207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Número Iniciatives: 314-00294/10, 314-00295/10, 
314-00296/10, 314-00297/10, 314-00299/10

Títol: Preguntes al Govern a respondre per escrit so-
bre la racionalització de l’ocupació del sòl per al ga-
rantiment de sòl agrícola de qualitat, sobre el garanti-
ment de l’equilibri dels diferents usos del sòl per a la 
protecció dels espais d’interès agrari, sobre la inclusió 
d’estudis d’impacte agrari en els projectes de transfor-
mació del sòl i d’infraestructures i sobre la promoció i 
l’execució d’actuacions d’atenuació de l’impacte agrari 
de les infraestructures

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 i el departament vetllen constantment per 
tal que es pugui desenvolupar l’activitat agrària i de 

producció d’aliments en el territori de Catalunya, tot 
preservant la llibertat derivada de la propietat privada 
i tenint en compte les infraestructures que necessita el 
nostre país i el seu eventual ús industrial (aquest últim 
en davallada en els últims anys).

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 millo-
rar la iniciativa Leader en el període 2013-
2020
Tram. 314-00308/10

Resposta del Govern
Reg. 5144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00308/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a millorar la iniciativa 
Leader en el període 2013-2020

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 DAAM, el mes d’abril de 2012 va constituir un 
grup de treball tècnic amb l’objecte d’elaborar reco-
manacions per a l’aplicació de la metodologia Leader 
per al període de programació 2014-2020, a fi de mi-
llorar i impulsar la implementació d’estratègies locals 
a Catalunya.

Barcelona, 4 de març 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 l’im-
puls de mesures de diversificació econòmi-
ca i de promoció de les explotacions en zo-
nes d’especial protecció
Tram. 314-00310/10

Resposta del Govern
Reg. 5145 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00310/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’impuls de mesures de 
diversificació econòmica i de promoció de les explota-
cions en zones d’especial protecció

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 accions dutes a terme per tal d’incentivar les mesu-
res de diversificació econòmica i de promoció de les ex-
plotacions incloses en zones d’especial protecció s’em-
marquen en línies d’ajut associades al Contracte Global 
d’Explotació (CGE). Les línies d’ajuts per les que cal 
destacar la promoció d’explotacions incloses en zones 
d’especial protecció són mesures agroambientals, ajuts 
a les indemnitzacions compensatòries en zones de mun-
tanya, ajuts a inversions productives dins de les explota-
cions i l’ajut de modernització d’explotacions.

Barcelona, 4 de març 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’es-
tabliment d’un programa interdepartamental 
per a la promoció de les dones al món rural
Tram. 314-00312/10

Resposta del Govern
Reg. 5146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00312/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a l’establiment d’un 
programa interdepartamental per a la promoció de les 
dones al món rural

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 Programa Interdepartamental per a la promoció de 
les dones del món rural, s’ha enquadrat dins de l’ac-
tual Pla Estratègic de Dones 2012-2015, aprovat per 
Acord de Govern el passat 20 de novembre de 2012. 
En aquest sentit i durant la vigència del Pla Estratègic, 
el DAAM programa les seves actuacions seguint les 
línies directives previstes en aquest Pla enfocat a les 
dones del món rural i marítim.

Barcelona, 4 de març 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 afavo-
rir la participació sindical, professional, coo-
perativa i política de les dones del món rural
Tram. 314-00313/10

Resposta del Govern
Reg. 5147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00313/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a afavorir la participació 
sindical, professional, cooperativa i política de les do-
nes del món rural

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 Programa Interdepartamental per a la promoció de 
les dones del món rural, s’ha enquadrat dins de l’ac-
tual Pla Estratègic de Dones 2012-2015, aprovat per 
Acord de Govern el passat 20 de novembre de 2012. 
En aquest sentit i durant la vigència del Pla Estratègic, 
el DAAM programa les seves actuacions seguint les 
línies directives previstes en aquest Pla enfocat a les do-
nes del món rural i marítim.

Barcelona, 4 de març 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 reco-
neixement de les tasques de les dones del 
món rural en l’explotació familiar agrària
Tram. 314-00314/10

Resposta del Govern
Reg. 5148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00314/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al reconeixement de les 
tasques de les dones del món rural en l’explotació fa-
miliar 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:

Per tal de visibilitzar i reconèixer les tasques de les 
dones en el món rural i marítim s’han realitzat diver-
ses accions en l’àmbit de la difusió i la formació des-
taquen la participació activa de l’Institut Català de les 
Dones juntament amb el DAAM al dia mundial de la 
dona rural i el suport al manteniment del web RUDO-
NA adreçada a les dones del món rural que gestiona 
la Fundació Món Rural. En l’àmbit legislatiu desta-
quen l’elaboració del Decret 87/2012, de 31 de juliol, 
sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüíco-
la i les demostracions de pesca en aigües marítimes 
i continentals de Catalunya fa en l’apartat f de l’arti-
cle 2 quan explicita que un dels objectius del decret és 
Divulgar la contribució de les dones en el sector pes-
quer, promoure l’acceptació de dones en el marc polí-
tic i institucional dels sectors de la pesca i aqüicultura, 
i promoure les seves iniciatives mitjançant l’adopció 
d’accions positives en els àmbits que regula aquest De-
cret. I l’elaboració del Decret 44/2012, de 24 d’abril, 
pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d’Explo-
tacions Agràries de Catalunya, amb diversos objectius 
entre els quals hi ha el de fer més visible la participa-
ció de la dona en el món rural i promoure l’equiparació 
dels drets entre homes i dones en el marc de les explo-
tacions agràries.

Barcelona, 4 de març 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 pro-
moció i el reconeixement del sector agrari
Tram. 314-00315/10

Resposta del Govern
Reg. 5149 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00315/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la promoció i el reco-
neixement del sector 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 nivell de difusió dels productes de qualitat, el  DAAM 
recolza els productes agroalimentaris amb productes 
amb distintiu d’origen i qualitat. Directament ha edi-
tat material divulgatiu i realitzat participacions en re-
vistes de gran tirada. Ha convocat ajuts per a la pro-
moció de tots els productes catalans amb DOP i IGP 
reconeguts a Catalunya, als quals s’han pogut acollir 
els consells reguladors de productes agroalimentaris, 
vins, CCPAE i CCPI. A més dels productes de quali-
tat, també s’han impulsat actuacions com el Pla de con-
sum de fruita a les escoles, el Decret de Venda de Pro-
ximitat i la campanya institucional 2012 de productes 
agroalimentaris.

Barcelona, 4 de març 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 fo-
ment de la producció de farratges i cereals 
ecològics per a la producció ramadera eco-
lògica
Tram. 314-00316/10

Resposta del Govern
Reg. 5150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00316/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al foment de la producció 
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de farratges i cereals ecològics per a la producció ra-
madera ecològica

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 ha posat en marxa el Programa de foment 
de la producció agroalimentària ecològica pel perío-
de 2012-2014, amb els objectius de fomentar el crei-
xement i la diversificació de les produccions ecològi-
ques, el desenvolupament de les iniciatives i activitats 
comercials, tant les orientades al mercat local com als 
mercats exteriors i la promoció del mercat interior de 
consum dels aliments ecològics. També està previst 
realitzar jornades específiques per transferir coneixe-
ment relacionat amb la producció de farratges i cere-
als ecològics dins del Programa anual de transferència 
tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Barcelona, 4 de març 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 poten-
ciar les agrupacions de defensa vegetal i de 
defensa sanitària
Tram. 314-00317/10

Resposta del Govern
Reg. 5151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00317/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a potenciar les agrupaci-
ons de defensa vegetal i de defensa sanitària

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 dut a terme actuacions que conformen l’eix ver-
tebrador del que el DAAM pretén que esdevinguin 
les ADV i les ADS al territori, com a elements clau 
en la gestió i prevenció sanitàries animal i vegetal. El 
 DAAM ha dissenyat un Pla d’Acció que ve aplicant i 
que ja funciona des de finals del 2011, en el que es 
prioritzen com a objectius la continuïtat de les ADV, 

la seva estabilitat i la millora de les seves estructures 
i capacitat d’acció. A la vegada, s’ha continuat fomen-
tant noves ADV per cobrir els dèficits en el territori. 
Durant el 2012, per exemple, s’han creat quatre ADV, 
3 a Lleida i una a Girona. Actualment hi ha dues 
ADV més en fase de creació. Pel que fa a les actuaci-
ons en matèria de sanitat ramadera, s’han vist reforça-
des paral·lelament amb convenis de col·laboració amb 
entitats que han permès cobrir les despeses d’execució 
de determinats programes que en molts casos hagués 
hagut d’assumir el sector, com per exemple les campa-
nyes de sanejament oví.

Barcelona, 4 de març 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 gene-
rar alternatives en el sector lleter
Tram. 314-00318/10

Resposta del Govern
Reg. 5152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00318/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a generar alternatives en 
el sector lleter

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 és competent en el control de la producció 
de la llet com a matèria prima de qualitat i segura, te-
nint cura de les condicions de la seva obtenció quant a 
salut dels animals, adequació de les instal·lacions i de 
les persones que hi treballen. El Departament d’Agri-
cultura està col·laborant amb l’Agència Catalana de Se-
guretat Alimentària, depenent del Departament de 
Salut, per a l’elaboració d’un Decret que reguli a Cata-
lunya la venda de llet crua no destinada a la industri-
alització, és a dir, aquella llet que es podria arribar a 
comercialitzar a través de màquines expenedores.

Barcelona, 4 de març 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 l’es-
tabliment de mesures interdepartamentals 
per a potenciar la ramaderia extensiva com 
a instrument mediambiental i de prevenció 
contra els incendis forestals
Tram. 314-00319/10

Resposta del Govern
Reg. 5153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00319/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’establiment de mesu-
res interdepartamentals per a potenciar la ramaderia 
extensiva com a instrument mediambiental i de pre-
venció contra els incendis 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 considera que el foment 
de la ramaderia extensiva és fonamental per a mante-
nir els beneficis que aporta des dels punts de vista me-
diambiental, social, paisatgístic, d’equilibri territorial 
i de manteniment d’un patrimoni genètic. El DAAM 
no solament gestiona línies d’ajut cofinançades sinó 
que també estableix mesures de foment de la ramade-
ria pròpies, com poden ser el foment de la conservació 
de les races autòctones en perill d’extinció o el foment 
de la ramaderia extensiva. En aquest sentit cal des-
tacar la importància que tenen el paquet de mesures 
agroambientals incloses en el Programa de Desenvo-
lupament Rural (PDR) de Catalunya. Dins d’aquestes 
mesures hi destaquen en particular la de Conservació 
i millora de races autòctones, el i la de entre d’altres.

Barcelona, 4 de març 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 fo-
ment de la gestió conjunta de les dejeccions 
ramaderes per a l’ús racional dels adobs or-
gànics
Tram. 314-00320/10

Resposta del Govern
Reg. 5154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00320/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al foment de la gestió 
conjunta de les dejeccions ramaderes per a l’ús racio-
nal dels adobs orgànics

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 ha publicat el Decret 145/2012, de creació 
de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejec-
cions Ramaderes, amb l’objectiu de coordinar les ac-
cions del Govern en la matèria de fertilització i de-
jeccions ramaders. El DAAM porta a terme a més, el 
desenvolupament dels Plans de Millora de la Fertilit-
zació Agrària a Catalunya.

Barcelona, 4 de març 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’es-
tabliment de mesures econòmiques i de su-
port tècnic per a la modernització de les ex-
plotacions ramaderes, el transport animal i 
l’adequació de les instal·lacions de sacrifici a 
la normativa de benestar animal
Tram. 314-00321/10

Resposta del Govern
Reg. 5155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00321/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’establiment de mesu-
res econòmiques i de suport tècnic per a la modernit-
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zació de les explotacions ramaderes, el transport ani-
mal i l’adequació de les instal·lacions de sacrifici a la 
normativa de benestar animal

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’ha creat, per al sector del porcí, un 
equip d’auditors especialitzats en benestar animal que 
fan un seguiment gairebé personalitzat de les explo-
tacions i de la seva adaptació a les normes en tot mo-
ment. Igualment, pel que fa al sacrifici, el passat 13 de 
desembre de 2012, es va celebrar una Jornada tècni-
ca sobre Benestar animal en el sacrifici: Aplicació del 
Reglament CE/1099/2009, organitzada per la Direcció 
General d’Agricultura i Ramaderia del DAAM i adre-
çada als representants dels escorxadors. Paral·lelament 
s’han mantingut reunions amb les entitats representati-
ves dels escorxadors de Catalunya per tal d’informar i 
guiar als establiments del sector dels canvis que supo-
sarà l’entrada en vigor del Reglament UE 1099/2009, 
de protecció dels animals en el moment del sacrifici. 
Pel que fa a les mesures econòmiques destinades a 
adaptar les explotacions avícoles i de porcí a la nor-
mativa de benestar animal, s’han auxiliat aquestes in-
versions mitjançant ajuts per fomentar les inversions 
necessàries per al compliment de les normes mínimes 
de recent introducció en matèria de benestar animal.

Barcelona, 4 de març 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 man-
teniment i el perllongament dels plans de re-
conversió i reestructuració varietal
Tram. 314-00322/10

Resposta del Govern
Reg. 5156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00322/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al manteniment i el per-
llongament dels plans de reconversió i reestructuració 
varietal

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 darreres convocatòries d’ajut per a la reconver-
sió de plantacions de fruita dolça han estat l’Ordre 
AAM/328/2011, de 15 de novembre, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores dels ajuts per a la reconver-
sió de plantacions de fruita dolça per als anys 2012 i 
2013 i es convoquen els ajuts corresponents i l’Ordre 
AAM/79/2012, de 28 de març, per la qual s’aproven les 
bases ajuts per a la reconversió de plantacions de cítrics 
i s’obre la convocatòria per als corresponents a l’any 
2012. Les dues ordres contemplen les actuacions de re-
conversió que es realitzin fins al 30 de juny de 2013.

Barcelona, 4 de març 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 accions dutes a terme per a l’elabora-
ció d’un nou pla pluriennal per al desenvolu-
pament de l’aqüicultura al delta de l’Ebre
Tram. 314-00323/10

Resposta del Govern
Reg. 5157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00323/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’elaboració d’un nou 
pla pluriennal per al desenvolupament de l’aqüicultura 
al delta 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:

El DAAM, tenint en compte les opinions del sector 
productiu del Delta de l’Ebre, ha elaborat un Pla d’Ac-
tuacions en el Delta que va dirigits a garantir, estabilit-
zar i desenvolupar els processos productius relacionats 
amb l’aqüicultura del Delta de l’Ebre, millorar la qua-
litat, comercialització i prestigi dels productes aqüíco-
les de la zona del Delta i assegurar la qualitat de les 
aigües i de les produccions.

Barcelona, 5 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 l’ela-
boració d’un pla d’ajuts al sector pesquer 
per a l’estalvi energètic
Tram. 314-00324/10

Resposta del Govern
Reg. 5158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00324/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’elaboració d’un pla 
d’ajuts al sector pesquer per a l’estalvi energètic

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 principals actuacions realitzades, en el marc del Pla 
d’Estalvi i Eficiència Energètica al sector pesquer, han 
consistit en l’establiment d’una línia de préstecs per tal 
de finançar reformes relatives a la millora de l’eficièn-
cia energètica de les embarcacions d’arrossegament, la 
convocatòria anual d’ajuts a través del Fons Europeu de 
la Pesca (FEP) i l’assessorament tècnic personalitzat a 
armadors que volien millorar l’eficiència energètica dels 
seus vaixells. Complementàriament s’han realitzat 24 
jornades d’assessorament individualitzat a confraries 
que incloïa diagnosis energètiques, propostes de mesu-
res sobre reformes a implantar, estalvis energètics, in-
versió necessària i període d’amortització estimat.

Barcelona, 4 de març 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’es-
tabliment d’un sistema d’aturades per a les 
arts menors de pesca
Tram. 314-00325/10

Resposta del Govern
Reg. 5159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00325/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a l’establiment 

d’un sistema d’aturades per a les arts menors de 
pesca

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 el marc de la reforma de la Política Pesquera Co-
muna i del futur Fons Europeu Marítim i de la Pesca, 
el Govern defensa l’establiment de mesures de gestió 
pesquera en el marc de Plans de gestió de caràcter re-
gional i/o local, que responguin a les realitats econò-
miques, socials i ambientals de les diferents flotes i 
caladors pesquers. Aquests plans de gestió, basats en 
la cogestió, permetran adequar les mesures de gestió 
a les necessitats d’ajust i regulació concretes de cada 
modalitat, i permetran la participació i col·laboració 
dels diversos actors implicats en la gestió pesquera. En 
el marc d’aquests Plans de Gestió locals, el Govern de-
fensa que es mantinguin els ajuts a la paralització tem-
poral, en el cas que així ho recomanin les mesures de 
gestió proposades, garantint la sostenibilitat del recurs 
i de l’activitat pesquera.

Barcelona, 4 de març 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 fo-
mentar la incorporació de joves agricultors 
per mitjà d’ajuts a les instal·lacions agràries
Tram. 314-00326/10

Resposta del Govern
Reg. 5160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00326/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a fomentar la incorpo-
ració de joves agricultors per mitjà d’ajuts a les instal-
lacions agràries

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 ha publicitat tota la informació necessària 
per a la sol·licitud d’ajuts a la primera instal·lació de 
joves agricultors, a través de la pàgina web del Depar-
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tament a l’inici del període de sol·licitud de cada con-
vocatòria, com a part integrant del Contracte Global 
d’Explotació, dins l’apartat de Desenvolupament Ru-
ral. Així mateix, s’han realitzat reunions informatives, 
prèvies a cada convocatòria, amb representants del 
sector agrari i entitats assessores agràries, per a expli-
car les condicions necessàries per a accedir a l’ajut ai-
xí com els possibles canvis introduïts respecte de con-
vocatòries anteriors.

Barcelona, 4 de març 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 accions dutes a terme per a fomentar 
l’augment de la dimensió econòmica de les 
explotacions agràries per mitjà de la transfe-
rència de terres per cessament anticipat
Tram. 314-00327/10

Resposta del Govern
Reg. 5161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00327/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a fomentar l’augment 
de la dimensió econòmica de les explotacions agràries 
per mitjà de la transferència de terres per cessament 
anticipat

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’ajut per al foment del cessament anticipat s’emmar-
ca dins el Programa de Desenvolupament Rural 2007-
2013 (PDR), d’aquesta manera, l’última convocatòria 
publicada ha estat la corresponent a l’any 2010 a l’em-
para de l’Ordre AAR/537/2010, de 8 de novembre, per 
la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al 
foment del cessament anticipat de l’activitat agrària, 
modificada per l’Ordre AAM/195/2011, de 26 de juliol.

Barcelona, 4 de març 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 inver-
tir en formació agrària per a la competitivi-
tat, la gestió de les terres i la diversificació 
cap a activitats no agrícoles
Tram. 314-00328/10

Resposta del Govern
Reg. 5162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00328/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a invertir en formació 
agrària per a la competitivitat, la gestió de les terres i 
la diversificació cap a activitats no agrícoles

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 aquests moments el DAAM disposa de 14 centres i 
escoles de capacitació agrària especialitzats i distribu-
ïts territorialment a Catalunya. En tots aquets centres 
es duen a terme activitats de formació dels joves i els 
professionals del sector agrari de Catalunya.

Barcelona, 4 de març 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 mi-
llora i l’adequació de les estructures de pro-
ducció, dels processos i dels circuïts co-
mercials de les cooperatives agràries per a 
la producció de productes de qualitat
Tram. 314-00330/10

Resposta del Govern
Reg. 5163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00330/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la millora i l’adequació 
de les estructures de producció, dels processos i dels 
circuïts comercials de les cooperatives agràries per a 
la producció de productes de qualitat
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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 defensa que una bona estratè-
gia per garantir la viabilitat del sector agroalimentari 
consisteix en guanyar dimensió concentrant la produc-
ció i orientant-la cap al mercat, si és possible cap a la 
seva internacionalització. Per això, la fusió de coope-
ratives és una necessitat per encarar el futur del co-
operativisme agrari. En aquest sentit, per reforçar la 
posició del sector cooperatiu en la indústria agroali-
mentària i el comerç en el mercat interior i exterior, 
atesa la conjuntura agrària actual, el DAAM ha esta-
blert ajuts incentivadors de la fusió de cooperatives 
amb la finalitat d’atendre durant els anys 2012 i 2013 
les actuacions d’integració dins del període de vigèn-
cia de les directrius comunitàries sobre ajuts d’estat al 
sector agrari i forestal 2007-2013.

Barcelona, 4 de març 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 establertes per al finan-
çament de l’actiu circulant i per a les inver-
sions en transformació i comercialització de 
les cooperatives agràries i de les agrupaci-
ons de productors
Tram. 314-00331/10

Resposta del Govern
Reg. 5208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00331/10 i 314-00332/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures establertes per al finançament de l’ac-
tiu circulant i per a les inversions en transformació i 
comercialització de les cooperatives agràries i de les 
agrupacions de productors sobre les accions dutes a 
terme per a reforçar el 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:

Per altra banda, a part de les mesures per a les inversi-
ons en transformació i comercialització per a les indús-

tries agroalimentàries en general, que estan obertes a 
les cooperatives agràries i agrupacions de productors, 
els ajuts per al foment de la concentració, la intercoope-
ració i la modernització de les cooperatives i altres enti-
tats associatives, preveuen subvencionar inversions per 
aquestes finalitats.

Barcelona, 4 de març 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 refor-
çar el cooperativisme agrari
Tram. 314-00332/10

Resposta del Govern
Reg. 5208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00331/10 i 314-00332/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures establertes per al finançament de l’ac-
tiu circulant i per a les inversions en transformació i 
comercialització de les cooperatives agràries i de les 
agrupacions de productors sobre les accions dutes a 
terme per a reforçar el 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:

Per altra banda, a part de les mesures per a les in-
versions en transformació i comercialització per a 
les indústries agroalimentàries en general, que estan 
obertes a les cooperatives agràries i agrupacions de 
productors, els ajuts per al foment de la concentració, 
la intercooperació i la modernització de les cooperati-
ves i altres entitats associatives, preveuen subvencio-
nar inversions per aquestes finalitats.

Barcelona, 4 de març 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 ade-
quar les línies de foment de l’economia co-
operativa al creixement i la consolidació de 
projectes empresarials
Tram. 314-00334/10

Resposta del Govern
Reg. 5164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00334/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a adequar les línies de 
foment de l’economia cooperativa al creixement i la 
consolidació de projectes empresarials

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 a les cooperatives agràries, el Pla de moder-
nització del DAAM estableix els ajuts per al foment de 
la concentració, la intercooperació i la modernització 
de les cooperatives i altres entitats associatives agràri-
es, per a donar suport al creixement i la consolidació 
dels seus projectes empresarials.

Barcelona, 4 de març 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 ajuts i l’assessorament tècnic i em-
presarial destinats al foment de les sinergies 
i la modernització de les cooperatives i al-
tres entitats associatives agràries
Tram. 314-00335/10

Resposta del Govern
Reg. 5165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00335/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts i l’assessorament tècnic i empresarial desti-
nats al foment de les sinergies i la modernització de 
les cooperatives i altres entitats associatives agràries

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:

Per reforçar la posició del sector cooperatiu en la in-
dústria agroalimentària i el comerç en el mercat interi-
or i exterior, el DAAM ha establert ajuts incentivadors 
de la fusió de cooperatives amb la finalitat d’atendre 
les actuacions d’integració dins del període de vigèn-
cia de les directrius comunitàries sobre ajuts d’estat al 
sector agrari i forestal 2007-2013.

Barcelona, 4 de març 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 ade-
quar els plans de modernització de les coo-
peratives agràries a la necessitat que tinguin 
un caràcter pluriennal mínim de tres anys
Tram. 314-00336/10

Resposta del Govern
Reg. 5166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00336/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a adequar els plans de 
modernització de les cooperatives agràries a la neces-
sitat que tinguin un caràcter pluriennal mínim de tres 
anys

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 té el propòsit del donar compliment a la 
resolució 671/VIII de 14/04/2010 del Parlament de 
Catalunya sobre el món agrari, d’acord amb les se-
ves competències i els recursos al seu abast. En aquest 
sentit s’han establert ajuts plurianuals incentivadors de 
la concentració i la intercooperació, amb la finalitat 
d’atendre les actuacions d’integració i modernització 
de les cooperatives, dins del període de vigència de 
les directrius comunitàries sobre ajuts d’estat al sector 
agrari i forestal 2007-2013.

Barcelona, 4 de març 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 so-
bre les accions dutes a terme davant l’Admi-
nistració de l’Estat i de la Unió Europea per a 
evitar les limitacions en l’accés als ajuts per 
part de les cooperatives agràries
Tram. 314-00337/10

Resposta del Govern
Reg. 5167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00337/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme davant l’Administració de l’Es-
tat i de la Unió Europea per a evitar les limitacions en 
l’accés als ajuts per part de les cooperatives agràries

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 a les accions del DAAM per evitar les li-
mitacions actuals en l’accés als ajuts per part de les 
empreses que no són petites ni mitjanes, la normativa 
d’ajuts a les empreses agroalimentàries desenvolupa-
des pel DAAM incloses en la mesura 123 Augment 
del valor afegit dels productes agraris i forestals inclo-
ses al l’actual PDR 2007-2013, estan emmarcades dins 
la normativa comunitària que preveu la subvenciona-
litat de les petites i mitjanes empreses, així com les de 
menys de 750 treballadors o amb un volum de negoci 
inferior als 200 milions d’euros.

Barcelona, 4 de març 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 accions dutes a terme per a l’impuls de 
la comercialització mitjançant les agrobotigues
Tram. 314-00338/10

Resposta del Govern
Reg. 5168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00338/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’impuls de la comer-
cialització mitjançant les agrobotigues

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:

El Pla de modernització de les cooperatives agràries 
estableix mesures per impulsar la intercooperació, 
la comercialització. la promoció i la inversió que in-
clouen les actuacions en l’àmbit de les botigues de 
les cooperatives agroalimentàries. Recentment, s’ha 
publicat el DECRET 24/2013, de 8 de gener, sobre 
l’acreditació de la venda de proximitat de produc-
tes agroalimentaris (DOGC 6290 - 10.1.2013) que 
contribueix a impulsar aquesta mena de comercia-
lització.

Barcelona, 4 de març 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 fo-
ment de la cooperació en les explotacions 
agràries
Tram. 314-00339/10

Resposta del Govern
Reg. 5169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00339/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al foment de la coopera-
ció en les explotacions agràries

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:

El DAAM impulsa un sistema d’assessorament que 
dona cobertura tècnica al teixit productiu català. 
L’assessorament és un servei d’assistència tècnica i 
empresarial a l’explotació que contribueix a la millo-
ra de la seva competitivitat. Aquest servei identifica 
i proposa millores dels punts crítics de cadascuna de 
les activitats tècniques, econòmiques i mediambien-
tals de les empreses i les acompanya en la seva im-
plantació. El Govern ha apostat per un model mixt, 
públic i privat, que integra les entitats que realitzaven 
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anteriorment tasques d’assessorament dins de la nova 
xarxa d’entitats d’assessorament agrari.

Barcelona, 4 de març 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 de conscienciació dutes a 
terme en el sector per a la potenciació de la 
cultura empresarial i el model de cooperati-
visme agrari de futur
Tram. 314-00340/10

Resposta del Govern
Reg. 5170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00340/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions de conscienciació dutes a terme en el sec-
tor per a la potenciació de la cultura empresarial i el 
model de cooperativisme agrari de futur

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 té un conveni amb la Federació de Coo-
peratives Agràries de Catalunya segons el qual col-
laboren en la prestació d’assessorament en la gestió 
tecnicoeconòmica de les entitats associatives agràries 
de Catalunya.

Barcelona, 4 de març 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 po-
sada en marxa del Pla estratègic nacional de 
suport a l’agricultura i l’alimentació
Tram. 314-00342/10

Resposta del Govern
Reg. 5171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00342/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la posada en marxa del 
Pla estratègic nacional de suport a l’agricultura i l’ali-
mentació

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 dóna màxima prioritat al foment i suport del 
sector agroalimentari i ja ha posat en marxa diversos 
plans estratègics sectorials i transversals que quan s’in-
tegrin conformaran un Pla d’acció i desenvolupament 
del sector agroalimentari i ramader, forestal, pesquer i 
aqüícola, o Pla director del DAAM. En aquesta matei-
xa resolució 671/VIII també va sorgir el mandat de re-
alitzar una Pla estratègic per a la Recerca, Innovació i 
Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 
que també formarà part del PENSAA.

Barcelona, 4 de març 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 fo-
mentar l’equilibri en les relacions entre els 
productors, les indústries i els distribuïdors 
per mitjà de contractes per a l’augment de la 
competitivitat en el sector agrari
Tram. 314-00343/10

Resposta del Govern
Reg. 5209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00343/10 i 314-00344/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a fomentar l’equilibri en 
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les relacions entre els productors, les indústries i els 
distribuïdors per mitjà de contractes per a l’augment 
de la competitivitat en el sector agrari i les accions du-
tes a terme per a l’impuls d’iniciatives per a compac-
tar la cadena agroalimentària i obtenir el màxim valor 
afegit

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’ha portat a terme la iniciativa, pi-
onera a tot l’Estat, de la creació del Codi de Bones 
Pràctiques Comercials a la Cadena Alimentària a Ca-
talunya (CBPC). El Codi té com a objectiu principal 
millorar les relacions entre els diferents tipus d’ope-
radors, al llarg de tota la cadena de valor, mitjançant 
l’establiment d’un marc de referència contractual, que 
permeti una agilitat i una seguretat més gran en les 
transaccions comercials i en millori l’eficiència. A més, 
pretén millorar la informació que reben els consumi-
dors, la traçabilitat i valorar els productes agroalimen-
taris de qualitat, d’una seguretat alimentària més gran, 
més sostenibles i més respectuosos amb el benestar 
animal.

Barcelona, 4 de març 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 d’iniciatives per a compactar la cade-
na agroalimentària i obtenir el màxim valor 
afegit
Tram. 314-00344/10

Resposta del Govern
Reg. 5209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00343/10 i 314-00344/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a fomentar l’equilibri en 
les relacions entre els productors, les indústries i els 
distribuïdors per mitjà de contractes per a l’augment 
de la competitivitat en el sector agrari i les accions du-
tes a terme per a l’impuls d’iniciatives per a compac-
tar la cadena agroalimentària i obtenir el màxim valor 
afegit

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’ha portat a terme la iniciativa, pi-
onera a tot l’Estat, de la creació del Codi de Bones 
Pràctiques Comercials a la Cadena Alimentària a Ca-
talunya (CBPC). El Codi té com a objectiu principal 
millorar les relacions entre els diferents tipus d’ope-
radors, al llarg de tota la cadena de valor, mitjançant 
l’establiment d’un marc de referència contractual, que 
permeti una agilitat i una seguretat més gran en les 
transaccions comercials i en millori l’eficiència. A més, 
pretén millorar la informació que reben els consumi-
dors, la traçabilitat i valorar els productes agroalimen-
taris de qualitat, d’una seguretat alimentària més gran, 
més sostenibles i més respectuosos amb el benestar 
animal.

Barcelona, 4 de març 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 po-
tenciar la transparència en la cadena agro-
alimentària i assolir la concertació intersec-
torial
Tram. 314-00345/10

Resposta del Govern
Reg. 5172 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00345/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a potenciar la transparèn-
cia en la cadena agroalimentària i assolir la concerta-
ció intersectorial

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 potencia els observatoris en el seu propi 
funcionament, realitzant les tasques i funcions que te-
nen encomanades tals com recollir dades tècniques i 
econòmiques de les diferents tipologies d’explotacions 
dels diferents sectors, aportar informació per a l’asses-
sorament en aquest àmbit, i especialment a les Taules 
Sectorials, sobre la situació estructural i conjuntural, 
la gestió tècnica i econòmica dels costos de la produc-
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ció i la situació de l’oferta i la demanda dels produc-
tes en el mercat o col·laborar amb la Taula sectorial 
i el departament competent en matèria de ramaderia 
i alimentació en l’execució de les funcions que tenen 
atribuïdes en l’àmbit de la producció agrària. Pel que 
fa al Codi de Bones Pràctiques Comercials a la Cade-
na Alimentària a Catalunya, el DAAM, a part de ser el 
precursor, és el coordinador de les activitats de la Co-
missió paritària, de la Junta arbitral i dels grups de tre-
ball, reunions que es porten a terme periòdicament, 
des del juliol de 2011, data en la qual es va firmar 
l’Acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials, per 
part dels diferents agents implicats: producció, indús-
tria i distribució.

Barcelona, 4 de març 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 fo-
ment dels productes certificats de qualitat 
en l’àmbit de l’alimentació
Tram. 314-00346/10

Resposta del Govern
Reg. 5173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00346/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al foment dels productes 
certificats de qualitat en l’àmbit de l’alimentació

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 actuacions desenvolupades des del Servei de Pro-
moció de la Qualitat Agroalimentària es basen sempre 
en els productes que s’emmarquen en la llei de qualitat 
agroalimentària i gaudeixen d’alguna de les figures de 
protecció de la qualitat regulades (denominació d’ori-
gen protegida, indicació geogràfica protegida, especi-
alitat tradicional garantida, marca de qualitat agroali-
mentària, artesania alimentària, productes de la terra, 
producció integrada, producció ecològica).

Barcelona, 4 de març 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 pro-
moció dels productes catalans i llur diferen-
ciació amb distintius d’origen i qualitat en 
els sectors de la restauració i la gastronomia 
i als punts finals de venda
Tram. 314-00347/10

Resposta del Govern
Reg. 5174 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00347/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a la promoció dels 
productes catalans i llur diferenciació amb distintius 
d’origen i qualitat en els sectors de la restauració i la 
gastronomia i als punts finals de venda

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 nivell de difusió dels productes de qualitat al con-
sumidor final, el DAAM recolza els productes agro-
alimentaris amb productes amb distintiu d’origen i 
qualitat, mitjançant material divulgatiu, participaci-
ons en revistes, o a través de portals d’internet. L’any 
2012 s’han pogut convocar diverses línies d’ajuts per a 
la promoció de tots els productes catalans amb DOP 
i IGP reconeguts a Catalunya, als quals s’han pogut 
acollir els consells reguladors de productes agroali-
mentaris i vins. Per altra banda cal destacar la col-
laboració amb la Federació Catalana de DOP-IGP i els 
consells reguladors de DOP i IGP de productes agro-
alimentaris que duen a terme accions conjuntes amb la 
distribució i amb escoles d’hostaleria (CETT), campa-
nyes de promoció dels olis amb DOP en col·laboració 
amb la Federació Intercomarcal d’Hosteleria i Restau-
ració (FIHR).

Barcelona, 4 de març 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 l’es-
tudi de la possibilitat de promocionar la co-
mercialització de material genètic de races de 
bestiar autòctones com a valor econòmic 
de producte agroalimentari als efectes dels 
ajuts
Tram. 314-00348/10

Resposta del Govern
Reg. 5175 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00348/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a l’estudi de la pos-
sibilitat de promocionar la comercialització de mate-
rial genètic de races de bestiar autòctones com a valor 
econòmic de producte agroalimentari als efectes dels 
ajuts

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 el marc del suport a la promoció de 
les races autòctones de Catalunya (RAPE), destina 
ajuts per a l’organització de fires, certàmens, edició 
de fulletons, manteniment de webs, etc., d’aquelles 
associacions de races autòctones catalanes que ho 
sol·licitin i compleixin amb els requisits de la convo-
catòria anual. Igualment, en el marc del foment de 
les races autòctones i per tal de protegir el patrimo-
ni genètic que representen aquestes, la col·laboració 
que manté el DAAM amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) per a la realització d’estudis de 
caracterització i rendiment genètic serveixen per a 
dotar a les associacions representatives de les races 
d’instruments que els han de permetre una millora 
no només de la productivitat sinó també de la pro-
moció.

Barcelona, 4 de març 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 accions dutes a terme per a promou-
re la comercialització del vi segons el model 
dels vins de denominació d’origen i desta-
car-ne la qualitat amb vista a la desaparició 
dels drets de vinya
Tram. 314-00349/10

Resposta del Govern
Reg. 5176 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00349/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a promoure la comercia-
lització del vi segons el model dels vins de denomi-
nació d’origen i destacar-ne la qualitat amb vista a la 
desaparició dels drets de vinya

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, mitjançant l’Institut Català de la Vinya i 
el Vi, realitza activitats d’informació i promoció dels 
vins emparats per les onze denominacions d’origen de 
Catalunya. Aquestes activitats, que es desenvolupen 
individualment o en col·laboració amb les mateixes de-
nominacions d’origen, amb altres Departament de la 
Generalitat de Catalunya o amb institucions del sector 
vitivinícola català, tenen sempre com a ideari princi-
pal la difusió del valor afegit que aporta el model de 
denominacions d’origen.

Barcelona, 4 de març 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 pro-
moció del valor afegit dels productes agrope-
cuaris provinents de zones de protecció ambi-
ental especial
Tram. 314-00350/10

Resposta del Govern
Reg. 5177 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00350/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la promoció del valor 
afegit dels productes agropecuaris provinents de zones 
de protecció ambiental especial

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 assoleix aquesta mesura a través de di-
verses actuacions com són els sistemes de produc-
ció agrícola ecològica i la producció integrada, entre 
d’altres.

Barcelona, 4 de març 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 gene-
rar sinergies entre els sectors agroalimenta-
ri, de la restauració i turístic per a la difusió i 
el fo ment dels productes agroalimentaris au-
tòctons
Tram. 314-00351/10

Resposta del Govern
Reg. 5178 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00351/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a generar sinergies entre 
els sectors agroalimentari, de la restauració i turístic 
per a la difusió i el foment dels productes agroalimen-
taris autòctons

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 els últims anys s’han fet diferents iniciatives amb el 
sector de la restauració o destinades a ell entre les que 
destaquen la col·laboració amb la Federació Catalana 
de DOP-IGP i els consells reguladors de DOP i IGP 
de productes agroalimentaris que duen a terme acci-
ons conjuntes amb la distribució i amb escoles d’hos-
taleria (CETT), campanyes de promoció dels olis amb 
DOP en col·laboració amb la Federació Intercomarcal 
d’Hosteleria i Restauració (FIHR).

Barcelona, 4 de març 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 asse-
gurar la justícia i l’equitat en el comerç i la 
distribució dels productes agroalimentaris i 
les sinergies per al compliment de les nor-
mes que regulen el mercat, la competència i 
el comerç agroalimentaris
Tram. 314-00352/10

Resposta del Govern
Reg. 5179 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00352/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a assegurar la justícia i 
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris i les sinergies per al compliment de 
les normes que regulen el mercat, la competència i el 
comerç agroalimentaris

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 conjuntament amb les diferents bau-
les de la cadena alimentària, mitjançant el Codi 
de Bones Pràctiques Comercials a la Cadena Ali-
mentària a Catalunya, treballa per a assegurar que 
les condicions del comerç i la distribució dels pro-
ductes agroalimentaris tinguin garanties i assegu-
rin l’e quitat entre les parts. Amb el codi de Bo-
nes Pràctiques també es vetlla perquè la relació i les 
pràc tiques comercials entre els diferents agents de 

Fascicle segon
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la cadena implicats: producció, indústria i distri-
bució no afectin negativament el consumidor final.

Barcelona, 4 de març 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 mi-
llora de la competitivitat i la comercialització 
i el foment del coneixement dels mercats per 
mitjà d’eines de planificació estratègica i ac-
tivitats formatives
Tram. 314-00353/10

Resposta del Govern
Reg. 5180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00353/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la millora de la com-
petitivitat i la comercialització i el foment del conei-
xement dels mercats per mitjà d’eines de planificació 
estratègica i activitats formatives

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 publica ajuts destinats a la millora dels 
processos de transformació i comercialització dels pro-
ductes agraris per tal d’aconseguir el desenvolupament 
d’una indústria agroalimentària moderna i competiti-
va en la qual es prioritzin la transferència de coneixe-
ments, la innovació i l’aplicació de noves tecnologies, 
la qualitat i seguretat de la cadena alimentària i una 
correcta gestió mediambiental i d’aquesta manera ma-
terialitzar noves possibilitats de comercialització dels 
productes agraris.

Barcelona, 4 de març de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les accions dutes a terme per a 
la potenciació dels observatoris sectorials i 
de l’Observatori Agroalimentari de Preus de 
Catalunya per a l’aportació de models d’èxit 
de comercialització de productes agroali-
mentaris
Tram. 314-00354/10

Resposta del Govern
Reg. 5181 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00354/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a la potenciació dels 
observatoris sectorials i de l’Observatori Agroali-
mentari de Preus de Catalunya per a l’aportació de 
models d’èxit de comercialització de productes agro-
alimentaris

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 de la Generalitat de Catalunya conside-
ra de vital importància per a una dinàmica adequada 
dels mercats agraris i alimentaris el fet de potenciar 
els mecanismes de transparència, anàlisi i prospectiva 
sobre les dades econòmiques claus d’aquests mercats. 
Les millores que s’han desplegat han consistit en me-
sures organitzatives i en l’ampliació de l’activitat del 
Observatoris Sectorials. Pel que fa a les mesures orga-
nitzatives, per criteris d’eficiència i simplificació d’es-
tructures, els Observatoris Sectorials s’han aplegat a 
l’entorn del Observatori de Preus com a eines d’infor-
mació tècnica i sectorial. Pel que fa a l’ampliació de la 
seva activitat s’ha posat en marxa l’Observatori del co-
nill i s’ha ampliat l’activitat de l’Observatori de la llet 
amb el boví de carn, de tal manera que l’observatori ha 
passat a denominar-se Observatori del Boví de la Llet i 
de la Carn. Recentment s’ha acordat implementar, així 
mateix, l’Observatori de l’oví i del cabrum.

Barcelona, 4 de març 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, en el marc 
de l’Observatori Agroalimentari de Preus, 
per a la creació d’un banc de dades per a 
l’anàlisi dels factors per a l’establiment del 
preu dels productes alimentaris
Tram. 314-00355/10

Resposta del Govern
Reg. 5182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00355/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme, en el marc de l’Observatori 
Agroalimentari de Preus, per a la creació d’un banc de 
dades per a l’anàlisi dels factors per a l’establiment del 
preu dels productes alimentaris

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’Observatori de Preus disposa d’una extensa i con-
solidada base de dades dels diferents preus agraris i 
alimentaris i compta també amb una àmplia base de 
dades pel seguiment de la informació de costos i anà-
lisi de marges econòmics. Les informacions que con-
tenen aquestes bases de dades són divulgades i poden 
ser consultades a través de la pàgina web del DAAM.

Barcelona, 4 de març 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 
transformació de Prodeca en una empresa 
mixta de serveis per a la internacionalització 
dels productes agropecuaris amb la partici-
pació del sector privat
Tram. 314-00356/10

Resposta del Govern
Reg. 5183 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00356/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a la transformació de 

Prodeca en una empresa mixta de serveis per a la in-
ternacionalització dels productes agropecuaris amb la 
participació del sector privat

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:

PRODECA és una empresa pública participada majo-
ritàriament per la Generalitat de Catalunya i per asso-
ciacions empresarials i organitzacions professionals. 
Es tracta, per tant, d’una empresa mixta, tot i que la 
participació del sector privat en l’accionariat és limi-
tada. La participació del sector privat es planteja en 
termes de diàleg permanent a l’hora de planejar i plan-
tejar l’estratègia d’internacionalització del sector agro-
alimentari.

Barcelona, 4 de març 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 incre-
mentar, en coordinació amb l’Administració 
de l’Estat, la promoció dels productes agro-
alimentaris catalans a l’exterior
Tram. 314-00357/10

Resposta del Govern
Reg. 5184 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00357/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a incrementar, en coordi-
nació amb l’Administració de l’Estat, la promoció dels 
productes agroalimentaris catalans a l’exterior

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 participa, a través de PRO-
DECA, en la Mesa de Coordinació de la Promoció 
Exterior Agroalimentària, que convoca l’Instituto Es-
pañol de Comercio Exterior i on són representats els 
organismes de promoció de les diferents CCAA, a més 
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Am-
bient, i la Federació d’Indústries d’Alimentació i Begu-
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des. En aquesta Mesa de Coordinació s’estableixen les 
línies d’actuació anuals del sector agroalimentari, de 
les quals participa, en allò que es considera harmonit-
zable amb els plans d’actuació del Govern.

Barcelona, 4 de març 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 accions dutes a terme per a l’establi-
ment, conjuntament amb el Govern de l’Es-
tat, de sistemes de garantia del control de 
la traçabilitat dels productes d’importació
Tram. 314-00358/10

Resposta del Govern
Reg. 5185 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00358/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a l’establiment, conjunta-
ment amb el Govern de l’Estat, de sistemes de garantia 
del control de la traçabilitat dels productes d’impor-
tació

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:

Com s’indica en el document de posicionament de 
la Comissió de Seguiment de la reforma de la PAC, 
que proposa mecanismes com l’exigència del princi-
pi de reciprocitat per a les importacions provinents de 
Tercers Països per tal d’evitar problemes de seguretat 
alimentaria i per evitar també la intensificació de les 
actuacions d’inspecció i control en frontera dels pro-
ductes procedents de països tercers per assegurar que 
entrin amb el compliment de les normes de seguretat 
alimentaria necessàries, el DAAM ha exigit i exigeix 
constantment al Ministeri que garanteixi l’aplicació 
d’aquests sistemes de control.

Barcelona, 4 de març 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 accions dutes a terme per al foment de 
la venda directa als consumidors i la modifi-
cació de la normativa que impedeix la venda 
directa en espais públics a les agrupa cions 
de productors amb personalitat jurídica pròpia
Tram. 314-00359/10

Resposta del Govern
Reg. 5186 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00359/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per al foment de la venda 
directa als consumidors i la modificació de la norma-
tiva que impedeix la venda directa en espais públics a 
les agrupacions de productors amb personalitat jurídi-
ca pròpia

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 va aprovar el 8 de gener de 2013, el Decret 
24/2013, sobre l’acreditació de la venda de proximitat 
de productes agroalimentaris per tal d’establir un sis-
tema d’acreditació dels productors que comercialitzen 
els seus productes en un sistema de cadena curt, com 
són la venda directa o la venda amb un sol intermediari.

Barcelona, 4 de març 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 
identificació i la promoció del consum d’ali-
ments frescos i artesanals
Tram. 314-00360/10

Resposta del Govern
Reg. 5187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00360/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la identificació i la pro-
moció del consum d’aliments frescos i artesanals
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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 va aprovar el 8 de gener de 2013, el Decret 
24/2013, sobre l’acreditació de la venda de proximitat 
de productes agroalimentaris.

Barcelona, 4 de març 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 in-
tensificar el Pla interdepartamental per a la 
producció i l’alimentació ecològica de Cata-
lunya
Tram. 314-00361/10

Resposta del Govern
Reg. 5188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00361/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a intensificar el Pla inter-
departamental per a la producció i l’alimentació ecolò-
gica de 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:

El Govern català ha posat en marxa el Programa de 
foment de la producció agroalimentària ecològica pel 
període 2012-2014 que s’estructura al voltant de 3 ei-
xos estratègics: el foment de les produccions, el fo-
ment de la comercialització i el desenvolupament del 
consum. Pel que fa a mesures relacionades amb la coo-
peració entre agents sectorials destinades a afavorir la 
comercialització, cal citar la creació de la llotjapae.cat.

Barcelona, 4 de març 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 esta-
blir un acord marc amb els productors i les 
administracions locals i supralocals per a 
implantar una xarxa territorial estable de co-
merços i centres de distribució de productes 
catalans de proximitat
Tram. 314-00362/10

Resposta del Govern
Reg. 5189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00362/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a establir un acord marc 
amb els productors i les administracions locals i su-
pralocals per a implantar una xarxa territorial estable 
de comerços i centres de distribució de productes cata-
lans de proximitat

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 ha acordat amb la FCAC la realització de 
la promoció de la Venda de Proximitat a través de les 
agrobotigues de les Cooperatives agràries.

Barcelona, 4 de març 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 pro-
moció de les escoles de capacitació agrària
Tram. 314-00363/10

Resposta del Govern
Reg. 5190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00363/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a la promoció de les es-
coles de capacitació agrària

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:

Les accions que el DAAM duu a terme per tal pro-
moure les escoles de capacitació agrària i llurs progra-
mes, són una sèrie de publicacions de divulgació de 
la formació inicial que es reparteixen a les escoles i 
centres, la realització de cicles formatius i la publica-
ció de tots els cursos que realitza. Per altra banda el 
DAAM manté una presència constant a les Fires agrà-
ries d’àmbit comarcal i nacional, a la premsa local i 
nacional i també manté la presència a l’Infoagricultu-
ra, butlletí digital que es publica al DAAM un cop per 
setmana.

Barcelona, 4 de març 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 incen-
tivar la formació contínua dels agricultors
Tram. 314-00364/10

Resposta del Govern
Reg. 5191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00364/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a incentivar la formació 
contínua dels agricultors

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 porta a terme una reunió anual de la Co-
missió del Pla de Formació dels professionals agraris 
de Catalunya, a la qual es convoca a totes les Organit-
zacions de Productors del sector catalanes i a la Fe-
deració de Cooperatives per tal de posar en comú les 
novetats pel que fa a la formació contínua. També s’hi 
recullen les activitats formatives i es prepara el Pla 
Anual de Formació Contínua per a Catalunya, que es 
publica en el Pla Anual d’Innovació de cada any.

Barcelona, 4 de març 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’esta-
bliment d’un pla estratègic interdepartamen-
tal d’R+D+I en l’àmbit agroalimentari i rural
Tram. 314-00365/10

Resposta del Govern
Reg. 5192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00365/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a l’establiment d’un 
pla estratègic interdepartamental d’R+D+I en l’àmbit 
agroalimentari i rural

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 lidera la redacció d’un Pla estratègic de Re-
cerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Ca-
talunya 2013-2020. Per a la redacció d’aquest pla s’ha 
comptat amb la participació de representants d’empreses, 
de l’administració, d’organitzacions professionals i d’uni-
versitats i centres de recerca de l’àmbit agroalimentari de 
Catalunya. Juntament amb aquesta informació s’han re-
collit indicadors de producció científica, de transferència 
de coneixement i d’innovació de l’àmbit agroalimentari 
entre les diferents bases de dades existents en centres de 
recerca i Administracions de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de març 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 incen-
tivar els projectes de recerca i les actuaci-
ons de millora en l’àmbit agroalimentari
Tram. 314-00366/10

Resposta del Govern
Reg. 5193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00366/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a incentivar els projectes 
de recerca i les actuacions de millora en l’àmbit agro-
alimentari
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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 destina fons propis a activitats de R+D+I i 
de divulgació i transferència. També convoca ajuts per 
al foment del plantejament i la redacció de projectes 
de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per 
al desenvolupament de noves tecnologies, productes i 
processos en el sector agrari i agroalimentari i ajuts 
per a la realització de projectes pilot innovadors per 
al desenvolupament de noves tecnologies, productes i 
processos per fer front al canvi climàtic i donar su-
port a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la 
biodiversitat.

Barcelona, 4 de març 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 refor-
çar la transferència tecnològica en produc-
ció agrària i forestal
Tram. 314-00367/10

Resposta del Govern
Reg. 5194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00367/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a reforçar la transferència 
tecnològica en producció agrària i 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:

La transferència tecnològica i la divulgació de conei-
xements al sector agrari, forestal, pesquer i agroali-
mentari de Catalunya es realitza a través del Pla Anu-
al de Transferència Tecnològica (PATT), que s’elabora 
anualment per part de la Comissió Coordinadora de 
Transferència Tecnològica (CCTT).

Barcelona, 4 de març 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 esta-
blir i desenvolupar un programa de recerca 
de mètodes alternatius en matèria fitosanità-
ria i de medicaments veterinaris
Tram. 314-00368/10

Resposta del Govern
Reg. 5195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00368/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme per a establir i desenvolupar 
un programa de recerca de mètodes alternatius en ma-
tèria fitosanitària i de medicaments veterinaris

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:

Per part del DAAM, es fan propostes al MAGRAMA 
per tal de millorar la disponibilitat de productes en ca-
sos concrets i perquè s’agilitzin al màxim els tràmits 
al Registre estatal de matèries actives que, actualment, 
és el més lent d’Europa i provoca greuges compara-
tius amb els agricultors d’altres Estats membres. Per 
tal de fomentar la lluita col·lectiva i la gestió integrada 
de plagues, el DAAM dóna suport a les Agrupacions 
de Defensa Vegetal, les quals han estat des del seu ini-
ci una eina molt important en la prevenció i lluita con-
tra les plagues, malalties i males herbes dels vegetals, 
i han donat un suport molt rellevant a la lluita contra 
plagues especialment perilloses i les de quarantena.

Barcelona, 4 de març 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 pro-
moció d’un únic campus d’excel·lència inter-
nacional agroalimentari
Tram. 314-00369/10

Resposta del Govern
Reg. 5196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00369/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a la promoció d’un 
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únic campus d’excel·lència internacional agroali-
mentari

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:

Des de el DAAM s’està treballant en enfortir el treball 
col·laboratiu entre les universitats i l’IRTA, mitjançant 
l’impuls d’un KID (Knowledge Innovation Develop-
ment) des de Catalunya.

Barcelona, 4 de març 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 con-
tinuar impulsant la innovació tecnològica 
en les produccions alimentàries i l’elabo-
ració de productes qualitativament dife-
renciats
Tram. 314-00370/10

Resposta del Govern
Reg. 5197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00370/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a continuar impul-
sant la innovació tecnològica en les produccions ali-
mentàries i l’elaboració de productes qualitativament 
diferenciats

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 impulsa la innovació al sector amb ac-
tuacions en diferents àmbits com el pla de forma-
ció agrària, la transferència tecnològica i la divul-
gació de coneixements al sector agrari, forestal, 
pesquer i agroalimentari de Catalunya. Es realitza 
a través del Pla Anual de Transferència Tecnològi-
ca (PATT) i mitjançant l’assessorament tècnic pe-
rò també amb actuacions més específiques com el 
pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferèn-

cia agroalimentària de Catalunya o el foment dels 
projectes innovadors col·laboratius.

Barcelona, 4 de març 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 re-
visió del Decret d’artesania alimentària amb 
l’objectiu de simplificar la tramitació d’expe-
dients per a l’autorització d’obradors
Tram. 314-00371/10

Resposta del Govern
Reg. 5642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00371/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les accions dutes a terme per a la revisió del De-
cret d’artesania alimentària amb l’objectiu de simpli-
ficar la tramitació d’expedients per a l’autorització 
d’obradors

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, per tal de millorar la tramitació d’em-
presa artesana, s’ha publicat el Decret 17/2012.

Barcelona, 4 de març 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 el Pla especial del Parc de la Serra del 
Montsant
Tram. 314-00372/10

Resposta del Govern
Reg. 5198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00372/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desenvolupament del Pla especial del Parc de la Ser-
ra del Montsant, al Priorat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:

Actualment ja s’ha finalitzat la redacció del Pla espe-
cial del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural 
de la Serra de Montsant.

Barcelona, 4 de març de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vigència i l’aplicació de l’Agenda 21 
del Montsant
Tram. 314-00373/10

Resposta del Govern
Reg. 5199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00373/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vigència i l’aplicació de l’Agenda 21 del 
Montsant

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo del se-
güent:

L’Agenda 21 del Parc Natural de la Serra de Mont-
sant és vigent des de la seva aprovació. La seva apli-

cació i execució la desenvolupa l’equip de gestió 
del Parc.

Barcelona, 4 de març 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 Forestal Catalana, 
SA, al Parc de la Serra del Montsant
Tram. 314-00374/10

Resposta del Govern
Reg. 5643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00374/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de Forestal Catalana, SA, al Parc de la 
Serra del Montsant

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, a través de Forestal Catalana, 
ha realitzat tasques diverses d’informació ambiental i 
manteniment del Parc Natural de la Serra de Montsant.

Barcelona, 4 de març 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 del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció al Parc de la Serra del 
Montsant
Tram. 314-00375/10

Resposta del Govern
Reg. 4782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00375/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Centre d’Iniciatives per a la Rein-
serció al Parc de la Serra del Montsant
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
00375/10, amb la informació facilitada pel Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

Barcelona, 1 de març 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius del conveni entre el Parc 
de la Serra del Montsant i la Diputació de 
Tarragona
Tram. 314-00377/10

Resposta del Govern
Reg. 5200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00377/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius del conveni entre el Parc de la Serra del 
Montsant i la Diputació de Tarragona

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 conveni entre la Diputació de Tarragona i el Parc de 
la Serra del Montsant estableix de forma anual la par-
ticipació de la Diputació en el finançament de diver-
ses actuacions a través d’una proposta d’inversió, sota 
consens de la Comissió Permanent del Parc i ratificat 
per Junta Rectora del Parc.

Barcelona, 4 de març 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 que es duen a terme en 
el marc del conveni entre el Parc de la Serra 
del Montsant i la Diputació de Tarragona
Tram. 314-00378/10

Resposta del Govern
Reg. 5201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00378/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions que es duen a terme en el marc del con-
veni entre el Parc de la Serra del Montsant i la Diputa-
ció de Tarragona

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 actuacions que es desenvolupen en el marc del 
conveni són relatives majoritàriament a l’educació am-
biental i l’adquisició de material divers per al manteni-
ment del parc, entre d’altres.

Barcelona, 4 de març 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’especificitat del conveni entre el Parc 
de la Serra del Montsant i el Servei d’Assistèn-
cia Municipal de la Diputació de Tarragona
Tram. 314-00379/10

Resposta del Govern
Reg. 5202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00379/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’especificitat del conveni entre el Parc de la Serra del 
Montsant i el Servei d’Assistència Municipal de la Di-
putació de Tarragona

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:
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Donar suport a projectes relacionats amb la conser-
vació, manteniment i millora del Parc de la Serra del 
Montsant.

Barcelona, 4 de març de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació que manté el Parc de la Ser-
ra del Montsant amb el Consell Comarcal 
del Priorat
Tram. 314-00380/10

Resposta del Govern
Reg. 5203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00380/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació que manté el Parc de la Serra del Montsant 
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:

El Parc de la Serra del Montsant forma part, junt amb 
el Consell Comarcal del Priorat, de la Taula Sectorial 
de Turisme. Ambdós donen suport a la Carta del Pai-
satge del Priorat i presenten conjuntament projectes 
que afectin als municipis del parc.

Barcelona, 4 de març 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 conjuntes del Parc de 
la Serra del Montsant i el Consell Comarcal 
del Priorat
Tram. 314-00381/10

Resposta del Govern
Reg. 5204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00381/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions conjuntes del Parc de la Serra del Mont-
sant i 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:

El Parc de la Serra del Montsant i el Consell Comarcal 
del Priorat duen a terme actuacions de difusió dels va-
lors del parc al sector turístic de la comarca, actuaci-
ons de difusió de les activitats del parc, actuacions re-
latives a la millora de la xarxa de camins i actuacions 
de creació de la xarxa de senders.

Barcelona, 4 de març de 2013

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a una intervenció 
quirúrgica, el nombre de llits i els serveis per 
als acompanyants de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-00391/10

Resposta del Govern
Reg. 5894 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00391/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a una intervenció quirúrgica, el 
nombre de llits i els serveis per als acompanyants de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona

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 nombre de pacients en llista d’espera per accedir 
a una intervenció quirúrgica a l’Hospital Universita-
ri Joan XXIII de Tarragona pels 14 procediments ga-
rantits l’any 2011 era de 2.956 pacients. En data 31 de 
desembre de 2012, el nombre de pacients ha baixat a 
2.084. Per tant, el nombre de pacients no ha pujat un 
90%, sinó que ha baixat un 30,2%.

L’any 2012 l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tar-
ragona ha complert els objectius del CatSalut de dis-
minuir un 2% el nombre de pacients en llista d’espera 
i no tenir cap pacient amb més d’un any d’espera. En 
data 31 de desembre de 2012 la mitjana de temps de 
demora per als 14 procediments garantits és inferior 
als 6 mesos.

El nombre d’intervencions quirúrgiques de cirurgia 
major realitzades el 2011 va ser de 8.428. Durant l’any 
2012 se n’han realitzat 10.295, un 22% més que el 
2011, i el mateix volum que es va fer el 2010.

Des de l’any 2011, els equips de cirurgia pediàtrica i 
ci  rur gia vascular de l’Hospital Universitari Joan XXIII 
de Tarragona es desplacen i operen a l’Hospital Ver-
ge de la Cinta de Tortosa i a l’Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus. Aquestes intervencions no estan 
comptabilitzades en aquests càlculs. A més, s’han fet 
6.883 intervencions més de cirurgia menor, la qual 
cosa representa un 18% més que al 2011 i un 31% més 
que al 2010.

Un dels objectius del Pla de Salut 2011-2015 del De-
partament de Salut és augmentar l’activitat quirúrgica 
dels hospitals i la cirurgia major ambulatòria (CMA), i 
disminuir els ingressos mèdics mitjançant alternatives 
a l’hospitalització com poden ser les unitats de suba-
guts, l’hospitalització a domicili, l’hospitalització de 
dia, l’ambulatorització dels processos, les unitats de di-
agnòstic ràpid i la coordinació amb l’atenció primària. 
Aquesta nova orientació fa que l’organització de l’hos-
pital s’adeqüi als nous models d’atenció, potenciant la 
unitat de CMA, la unitat d’hospitalització a domici-
li, la unitat de curta estada i la unitat prequirúrgica. 
Aquestes noves formes d’atenció fan que la necessitat 
de llits sigui inferior.

Durant l’any 2012 els llits de l’Hospital han estat tots 
disponibles i s’han anat obrint i ocupant segons la de-
manda d’atenció urgent i l’activitat quirúrgica progra-
mada. Això ha fet que en períodes d’estiu, i aprofitant 
la disminució de l’activitat quirúrgica, hi hagués una 
disminució de llits ocupats. Actualment estan oberts 
tots els llits d’hospitalització disponibles a l’hospital.

La ubicació dels pacients dins de l’hospital es fa sem-
pre segons criteri mèdic. L’hospital disposa d’unitats 
clarament diferenciades com son l’UCI i intermitjos, i 
coronàries d’adults, l’UCI i intermitjos de nadons, que 
atenen un determinat tipus de pacient. Les altres plan-

tes disposen de l’estructura necessària per ubicar tot 
tipus de pacient. Els nens sempre estan ingressats a la 
planta de pediatria. En cap cas, en una mateixa habi-
tació hi ha hagut un nen compartint l’habitació amb 
un adult.

En relació amb les informacions aparegudes a la prem-
sa local sobre el pagament de les cadires/butaques dels 
acompanyants, cal dir que aquesta informació no és 
certa. L’Hospital Universitari Joan XXIII no disposa 
de cap cadira/butaca per l’ús de la qual s’hagi de rea-
litzar un pagament.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que treballen 
als centres i equipaments d’atenció a la in-
fància i l’adolescència de Barcelona
Tram. 314-00434/10

Resposta del Govern
Reg. 5363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00434/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de persones que treballen als centres i 
equipaments d’atenció a la infància i l’adolescència de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
ràtio de professionals que treballen en centres i equi-
paments d’atenció a la infància i a l’adolescència és la 
que preveu la Cartera de Serveis Socials mitjançant el 
Decret 151/2008 de 29 de juliol, així com les seves ac-
tualitzacions posteriors.

Barcelona, 6 de març de 2013

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels peatges pels vehi-
cles del Cos d’Agents Rurals
Tram. 314-00648/10

Resposta del Govern
Reg. 5205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00648/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el pagament dels peatges pels vehicles del Cos 
d’Agents Rurals

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Els vehicles del Cos d’Agents Rurals satisfan el cor-
responent import del peatge. No obstant, amb caràcter 
general, els vehicles es desplacen per vies no sotme-
ses a peatge. Els dispositius Via-T s’utilitzen per opti-
mitzar el temps en cas de llargs desplaçaments, en cas 
d’urgència o per manca de vies alternatives. L’import 
satisfet en peatges pels vehicles del cos durant els anys 
2010, 2011 i 2012 ha estat de 47.760 euros, 34.446 eu-
ros i 39.642 euros respectivament.

Barcelona, 4 de març 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 valoracions del Departament de 
Salut i de l’Ajuntament de Girona amb rela-
ció al nou hospital de Girona al Nou Campus 
Trueta
Tram. 314-00773/10

Resposta del Govern
Reg. 5895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00773/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les valoracions del Departament de Salut i de l’Ajunta-
ment de Girona amb relació al nou hospital de Girona 
al Nou Campus Trueta

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
comissió que ha estat treballant per estudiar la idone-
ïtat del futur de l’Hospital de Girona Dr. Josep Trueta 
està ultimant l’informe definitiu.

Barcelona, 7 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00965/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el procés d’adjudicació de l’obra de restauració de 
l’edifici Ca l’Orga, de Picamoixons, a Valls (Alt Camp)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-00965/10, 314-00967/10 a 314-00969/10, 314-
00976/10 a 314-00981/10, amb les següents conside-
racions:

Remetem a la diputada a les respostes donades per a 
les preguntes escrites amb número de tramitació 314-
00276, 314-00278/10 i 314-00279/10.

Barcelona, 5 de març de 2013

Santi  Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits que no compleix la terce-
ra fase d’urbanització de la plaça Major de 
Prades (Baix Camp)
Tram. 314-00967/10

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00965/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00965/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits que no compleix la reha-
bilitació de l’edifici del celler de la Coopera-
tiva de Rocafort de Queralt (Conca de Bar-
berà)
Tram. 314-00969/10

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00965/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el procés d’adjudicació de l’obra d’ade-
quació del Parc del Museu del Mar Les Ca-
sotes, de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
Tram. 314-00976/10

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00965/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00965/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00965/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requisits que no compleix l’arran-
jament de l’església de la Mare de Déu de 
l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 314-00979/10

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00965/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00965/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a ajornar la rehabilita-
ció de la muralla d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-00981/10

Resposta del Govern
Reg. 5139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00965/10.

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre l’estalvi 
econòmic assolit amb la nova oferta multi-
canal de Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio
Tram. 325-00010/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 5136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment, en nom del Consell de Govern 
de la CCMA, al que disposa l’article 173 i, per remis-
sió, el 144 del Reglament del Parlament sobre pregun-
tes amb resposta per escrit i, en concret, en resposta 
a la pregunta escrita núm. 325-00010/10 presentada 
pels diputats Marta Ribas Frias i Joan Mena Arca, del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, amb el text següent: 

En una nota de premsa del dia 12/09/2012 la CCMA 
va anunciar que la nova oferta multicanal que TVC i 
Catalunya Ràdio van posar en marxa l’1 d’octubre su-
posava un estalvi de 12,4 milions d’euros i que, segons 
la mateixa nota, les principals partides d’estalvi cor-
responen a la compra de producció aliena i a la xarxa 
de distribució,

a) S’ha produït l’estalvi previst per la CCMA en aque-
lla nota de premsa?

b) Quina és la quantia del manteniment de la xarxa de 
distribució d’iCat FM actualment?

c) Quina és l’empresa encarregada de la xarxa de dis-
tribució d’iCat FM?

d) Quantes freqüències hi ha a Catalunya planificades 
al Plan Técnico Nacional de FM i legalitzades pel Mi-
nisteri per a l’emissió d’iCat FM, i quines són?

e) Des del dial que feia servir iCat FM (92.5 FM) Coll-
serola s’emet actualment una portadora amb xiulet, 
paga el govern o algun organisme públic alguna quan-
titat per aquesta emissió? Qui n’és Titular legal a data 
d’avui d’aquest Dial?

f) En cas afirmatiu, quina quantitat es paga anual-
ment?

g) En cas afirmatiu, a quina empresa i/o organisme es 
paga aquesta quantitat i sota quin concepte?
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h) En cas afirmatiu, en quina partida pressupostària 
dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya està 
inclosa aquesta quantitat.

i) Quin és el motiu de l’emissió d’aquest senyal acústic?

j) Quin és el futur radiofònic de les freqüències d’iCat 
FM legalitzades i regulades pel ministeri com emisso-
res autonòmiques públiques un cop iCat FM ha deixat 
d’emetre?

k) Quina és la situació radiofònica actual del 96.6 FM 
Collserola? Disposava d’alguna autorització, permís, 
planificació, concessió o llicència durant els darrers 
anys Ràdio Pica atorgada pel Govern de la Generalitat?

Resposta

La nova oferta multicanal de TVC i Catalunya Ràdio 
en emissió a partir de l’1 d’octubre suposa en còmput 
anual un estalvi de 12,4 milions d’euros.

Quant a iCatFM, efectivament, ha deixat d’emetre a 
través de la xarxa terrestre, però la concessió de la 
llicència continua sent de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, a través del Grup d’Emissores 
de Catalunya Ràdio, fins que l’organisme que gestiona 
l’espectre radiofònic prengui una decisió.

Segons el Plan Técnico Nacional hi ha aprovades 
amb assignació de la freqüència i amb la fitxa tècni-
ca corresponent 58 freqüències per a l’emissió d’iCat. 
D’aquestes, a més, 29 ja disposen del projecte tècnic 
aprovat. En qualsevol cas, la fitxa tècnica atorga a 
l’emissora l’ús de ple dret d’aquella freqüència.

A través d’aquestes freqüències, després del cessa-
ment d’emissions terrestres, s’emet un senyal acústic 
(anomenat portador) que permet preservar la freqüèn-
cia perquè no se’n faci un mal ús. El cost de manteni-
ment de la portadora que ara ocupa la freqüència és 
molt inferior al d’emissió de continguts. En concret, 
durant el 2012, per la distribució d’aquest senyal acús-
tic, Catalunya Ràdio va pagar 20.000 euros del pressu-
post assignat a la xarxa de transport i difusió del Grup 
d’Emissores de Catalunya Ràdio.

La CCMA contracta la distribució d’aquests senyals 
amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació de la Generalitat (CTiTI), que encarrega 
aquests serveis a l’empresa Abertis Telecom.

És competència de la Generalitat de Catalunya decidir 
quin ús es pot fer d’aquestes freqüències. En qualse-
vol cas, la freqüència 96.6 FM Collserola no és de les 
Emissores de la Generalitat i Catalunya Ràdio tampoc 
no és l’organisme competent en matèria de gestió de 
l’espectre radiofònic.

Brauli Duart i Llinares
Barcelona, 28 de febrer del 2013

3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els impagaments de la prestació 
econòmica per cures en l’entorn familiar
Tram. 310-00023/10

Anunci
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5901 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

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 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina és la posició del Govern amb relació als impa-
gaments de la prestació econòmica per cures en l’en-
torn familiar?

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

Ma Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques d’educació
Tram. 310-00025/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 6223 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les polítiques d’educació del Govern?

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la planta d’Ercros a Flix (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 310-00026/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 6224 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
la situació de la planta d’Ercros al municipi de Flix?

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les informacions que han sor-
tit als mitjans de comunicació amb relació al 
director general dels Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00027/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 6230 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– ¿Cuál es la posición del Govern de la Generalitat so-
bre las informaciones aparecidas en relación a la actu-
ación del señor Manel Prat, Director General del Mos-
sos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el tancament de les delegacions 
territorials de Televisió de Catalunya
Tram. 310-00028/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 6234 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació del 
tancament de les delegacions territorials de TV3?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les negociacions fetes amb 
Power Controls, de Sant Vicenç de Caste-
llet (Bages), per al manteniment dels llocs de 
treball
Tram. 310-00029/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 6235 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quines negociacions ha dut a terme el Govern amb 
l’empresa Power Controls de Sant Vicenç de Castellet 
pel manteniment dels llocs de treball?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’actuació del Govern de l’Estat 
amb relació al percentatge de l’IRPF desti-
nat a finalitats socials
Tram. 310-00030/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 6238 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quin és el capteniment del govern sobre l’actuació 
de l’executiu espanyol en relació al 0,7% de l’IRPF 
destinat a finalitats socials?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els efectes en la política exteri-
or catalana del Projecte de llei estatal sobre 
l’acció i el servei exterior de l’Estat
Tram. 310-00031/10

Anunci
Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 6239 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació al futur 
projecte del llei sobre la Acción y del Servicio Exterior 
del Estado i les seves implicacions per la política exte-
rior de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jordi Solé i Ferrando
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el protocol d’actuació per la 
pèrdua d’habitatge signat per diverses ins-
titucions
Tram. 310-00032/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 6244 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 



19 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

3.25.05. TRAMITACIONS EN CURS  67

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

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

– Quins són els objectius del Govern en relació al pro-
tocol d’actuació per la pèrdua de l’habitatge signat per 
diferents institucions?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la Comissió Intermediterrà-
nia de la Conferència de les Regions Perifè-
riques Marítimes d’Europa
Tram. 310-00033/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 6245 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina valoració fa el govern de la Comissió Inter-
Mediterrània de la Conferència de Regions Perifèri-
ques Marítimes?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’increment de les exportacions 
en la indústria agroalimentària
Tram. 310-00034/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 6246 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Que opina el Govern el Govern en relació a l’aug-
ment de les exportacions en el sector de la indústria 
agroalimentària?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la sentència que anul·la una mul-
ta lingüística imposada per la retolació en un 
establiment comercial
Tram. 310-00035/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 6247 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la posició del Govern de la Generalitat 
respecte de la sentència que anul·la una multa lingüís -
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tica imposada per la retolació en un establiment co-
mercial?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00015/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 5355 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 6 de març de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00016/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 5709 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

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

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00017/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5867 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00018/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 6225 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat sobre la situació política actual?

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00019/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 6231 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00020/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 6237 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 

el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

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

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00021/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 6243 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 11.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

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

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

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

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

– Manté el Govern de la Generalitat actual la intenció 
acordada el 25 de setembre passat pel Govern ante-
rior d’elaborar una Llei de ciència de Catalunya per 
consolidar i reforçar l’excel·lència del sistema català de 
recerca i per desplegar les competències que la Gene-
ralitat té en exclusiva en aquesta matèria?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA

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

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Ensenyament i Universitats, 06.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

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

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

– Quan té previst el Govern de la Generalitat de dur 
al Parlament un projecte de Llei de Ciència de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la determinació prèvia 
del nombre d’actes i detinguts amb relació 
al dispositiu que els Mossos d’Esquadra van 
fer a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer 
de 2013
Tram. 311-00273/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5220 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Té constància el Departament d’Interior que el marc 
del dispositiu 1/92 que es va realitzar a Badalona el dia 
15 de febrer es va ordenar, durant el briffing previ al 
servei, que s’havien de fer un mínim de 20 actes D-10 
(per infracció de la Llei 1/92 de Seguretat ciutadana) i 
uns dos o tres detinguts?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les identificacions fetes du-
rant el dispositiu dels Mossos d’Esquadra 
que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 
15 de febrer de 2013
Tram. 311-00274/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5221 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Confirma el Departament d’Interior que en el marc 
del dispositiu 1/92 que es va realitzar a Badalona el 
dia 15 de febrer, iniciat a les 17’30 al barri de Pomar, 
en cinc minuts es realitzen 5 identificacions i 2 actes 
D-10, i que a les 18’30 el dispositiu es trasllada a un 
altre barri on es realitzen 10 identificacions i 1 acta 
D-10?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els detinguts durant el dis-
positiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir 
lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer 
de 2013
Tram. 311-00275/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5222 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

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

– Confirma el Departament d’Interior que el dispositiu 
1/92 realitzat a Badalona el 15 de febrer va finalitzar 
a les 03’00 hores del dia 16 amb 4 detinguts,17 actes 
D-10 i un gran nombre d’identificacions?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol de determinació 
prèvia d’actes i nombre de detinguts en els 
dispositius policials dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00276/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5223 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Departament d’Interior un mètode de 
treball correcte marcar amb anterioritat als Mossos el 
mínim d’actes D-10 i de detencions que s’han de rea-
litzar en un dispositiu?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’objectiu del dispositiu dels 
Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Ba-
dalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00277/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5224 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Amb quina finalitat es va realitzar el dispositiu 1/92 
el dia 15 de febrer a Badalona?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació de l’Ajunta-
ment de Badalona en el dispositiu dels Mos-
sos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona 
(Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00278/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5225 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Va sol·licitar el dispositiu 1/92 del dia 15 de febrer 
l’Ajuntament de Badalona o hi va tenir alguna parti-
cipació?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la legalitat del disposi-
tiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc 
a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 
2013
Tram. 311-00279/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5226 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Es va respectar en tot moment la legalitat en la rea-
lització d’identificacions en el marc del dispositiu 1/92 
a Badalona el 15 de febrer tenint present que per realit-
zar una identificació ha d’existir un motiu concret i les 
identificacions no es poden fer indiscriminadament?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el respecte de la legalitat en 
les identificacions i les detencions efectua-
des pels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00280/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5227 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com es pot respectar la legalitat en relació a les 
identificacions i les detencions efectuades per Mossos 
si abans de començar un servei es fixa per part dels co-
mandaments la quantitat que s’ha d’aconseguir?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió per a traslla-
dar l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a la 
nova seu
Tram. 311-00281/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5239 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 05.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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

– Quan preveu el Departament de Cultura que co-
menci a funcionar la nova seu de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat ubicada al barri de Mas Lluí a Sant Fe-
liu de Llobregat?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la no-utilització de la nova 
seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 
per manca d’inversió en mobiliari
Tram. 311-00282/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5240 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 05.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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

– Com valora el Govern que una inversió de tres mili-
ons d’euros realitzada per ubicar l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat a la seva nova seu estigui sense utilit-
zar pel fet de no adquirir el mobiliari i els compactes 
que suposen una despesa de dos-cents mil euros?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de la legisla-
ció relativa a la neutralitat política en les ac-
tuacions del col·lectiu Mossos per la Inde-
pendència
Tram. 311-00283/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5316 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Considera el Conseller d’Interior que l’anomenat 
col·lectiu «Mossos per la Independència» dóna com-
pliment a la legislació vigent aplicable als agents de 
policia i especialment a l’obligació que en l’exercici de 
la seva actuació han d’actuar amb absoluta neutralitat 
política tenint en compte que totes les actuacions rea-
litzades per aquest col·lectiu actuen sota la denomina-
ció de Mossos?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a fer que el 
col·lectiu Mossos per la Independència deixi 
de defensar una opció política
Tram. 311-00284/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5317 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– El Conseller d’Interior evitarà o adoptarà mesu-
res perquè aquest col·lectiu anomenat «Mossos per la 
Independència» o qualsevol altre col·lectiu d’agents 
que defensin com a mossos una opció política cessin 
aquest comportament?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació d’una associació 
per part del col·lectiu Mossos per la Inde-
pendència
Tram. 311-00285/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5318 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 07.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té coneixement el Conseller d’Interior si l’anomenat 
col·lectiu «Mossos per la Independència» han consti-
tuït algun tipus d’associació i si aquesta es pot cons-
tituir d’acord amb la legislació aplicable al Cos dels 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les competències amb rela-
ció al servei de rodalia
Tram. 311-00290/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5520 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 13.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

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

– Quines són les competències de la Generalitat de 
Catalunya en relació a les rodalies ferroviàries?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a terme 
des del traspàs del servei de rodalia
Tram. 311-00291/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5521 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 13.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

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

– Quines decisions ha pres la Generalitat des de que té 
traspassada la gestió de rodalies, en benefici del servei?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la competència en les fre-
qüències de pas al servei de rodalia
Tram. 311-00292/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5522 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 13.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

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

– A qui correspon determinar les freqüències dels ser-
veis de rodalies ferroviàries de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data de la signatura del 
conveni amb Renfe Operadora
Tram. 311-00293/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5523 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 13.03.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat

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

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

– En quina situació es troba la signatura del conveni 
amb l’operador RENFE, per a la prestació del servei 
de rodalies ferroviàries?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver impedit l’entrada dels di-
putats al Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00303/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5681 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes per-
sones han estat identificades per haver impedit o trac-
tat d’impedir l’accés dels diputats i diputades al Parla-
ment? Quines actuacions s’han seguit envers aquestes 
persones?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver agredit diputats que en-
traven al Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00304/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5682 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes per-

sones han estat identificades per haver agredit a dipu-
tats i diputades al Parlament? Quines actuacions s’han 
seguit envers aquestes persones?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver convocat una concentra-
ció per a aturar el funcionament del Parla-
ment el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00305/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5683 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes per-
sones han estat identificades per haver convocat la ma-
nifestació/concentració davant del Parlament per atu-
rar-lo? Quines actuacions s’han seguit envers aquestes 
persones?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver agredit persones que en-
traven al Parlament i agents de l’autoritat el 
15 de juny de 2011
Tram. 311-00306/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5684 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes per-
sones han estat identificades per haver agredit a ciuta-
dans, treballadors del Parlament, periodistes o agents 
de l’autoritat? Quines actuacions s’han seguit envers 
aquestes persones?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver difós informació sobre el 
dispositiu de seguretat desplegat davant del 
Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00307/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5685 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes per-
sones han estat identificades per haver difós informa-
ció sobre el dispositiu de seguretat? Quines actuacions 
s’han seguit envers aquestes persones?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver proferit insults i amena-
ces contra persones que entraven al Parla-
ment i agents de l’autoritat el 15 de juny 
de 2011
Tram. 311-00308/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5686 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En relació als fets que van succeir el passat dia 15 de 
juny davant del Parlament de Catalunya, quantes per-
sones han estat identificades per haver proferit insults, 
amenaces, coaccions o altres il·lícits penals envers els 
diputats i diputades o ciutadans, treballadors, perio-
distes i agents de l’autoritat? Quines actuacions s’han 
seguit envers aquestes persones?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les instruccions del conse-
ller d’Interior per a posar a disposició judici-
al les persones que van actuar per aturar el 
Parlament i impedir-hi l’accés dels diputats 
el 2011
Tram. 311-00309/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5687 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El Conseller d’Interior ha donat o donarà les ins-
truccions necessàries perquè es posin a disposició 
de l’òrgan judicial competent als promotors i els que 
havien difós proclames prèvies per aturar el Parla-
ment de Catalunya i impedir l’accés als diputats l’any 
2011?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració del conseller 
d’Interior de la campanya forestal del 2012
Tram. 311-00310/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5688 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la valoració del Conseller d’Interior envers 
la campanya forestal 2012 (d’incendis d’estiu)?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució i la liquidació del 
pressupost de la campanya forestal del 2012
Tram. 311-00311/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5689 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina ha estat l’execució i liquidació del pressupost 
de la campanya forestal 2012 (d’incendis d’estiu)?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’incorporar no-
ves mesures, recursos humans i mitjans ma-
terials a la propera campanya forestal
Tram. 311-00312/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5690 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Fruit de l’experiència de la campanya forestal de 
2012, quines noves mesures tenen previst incorporar 
en la propera campanya? Quina és la previsió envers 
els recursos humans i mitjans materials per a la pro-
pera campanya?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la renúncia de la presiden-
ta del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya a tenir el servei d’escorta dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00313/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 6372 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Com valora el Departament d’Interior la renúncia de 
la presidenta del Grup parlamentari del PP a utilitzar 
els serveis d’escorta del Cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els precedents de renúncia 
a tenir el servei d’escorta dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-00314/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 6373 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Hi ha precedents de renúncia a serveis d’escorta 
del Cos de Mossos d’Esquadra per part de dirigents 
polítics abans del cas de la senyora Alicia Sánchez Ca-
macho?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data en què es va rebre 
l’escrit de renúncia a tenir el servei d’escor-
ta dels Mossos d’Esquadra presentat per la 
presidenta del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Tram. 311-00315/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 6374 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– En quina data concreta va rebre el Departament 
d’Interior la petició de que es deixés de prestar servei 
d’escorta a la senyora Sánchez Camacho i a través de 
quin conducte?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les converses mantingudes 
entre el Departament d’Interior i la delegada 
del Govern de l’Estat a Catalunya amb rela-
ció al servei d’escorta de la presidenta del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya
Tram. 311-00316/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 6375 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quines converses s’han produït entre el Departa-
ment d’Interior i la Delegada del Govern central a 
Catalunya en relació al servei d’escorta de la senyora 
Sánchez Camacho?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el fet que el director gene-
ral de la Policia reculli una periodista amb el 
seu cotxe oficial per a mantenir-hi una en-
trevista
Tram. 311-00317/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 6376 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 12.03.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Considera el Departament d’Interior dins la norma-
litat que el Director General de la Policia passi a reco-
llir a una periodista amb el seu cotxe oficial per man-
tenir una entrevista?

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la informació apareguda al diari El País 
del 24 de de febrer de 2013 amb relació a la 
contractació d’una persona per a cursos de 
formació per a mossos d’esquadra
Tram. 314-01508/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 4776 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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

1. Confirma el Departament d’Interior la informació 
publicada per El País (24.02.2013) de que Luís Enri-
que Hellín –Emilio Hellín– ha estat contractat per a 
cursos de formació als Mossos d’Esquadra?

2. Quines han estat les dates de contractació i perío-
des, funcions, i diners públics percebuts en cadascuna 
d’elles?

3. Qui va ser el responsable de la contractació en ca-
da ocasió i qui era el Conseller aleshores responsable?

4. Tenia el govern coneixement de que Luís Enrique 
Hellín era Emilio Hellín, assassí convicte de l’estudi-
ant trotskista Yolanda González, de 19 anys, el 1980?

5. Consten aquests antecedents en la informació que 
acompanyen els contractes de serveis de Luis Enrique 
Hellín?

6. Hi ha més assassins convictes d’ultradreta treballant 
pels Mossos d’Esquadra o l’administració catalana?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de selecció dels membres 
de la Comissió d’Experts per a la Reforma de 
l’Administració Pública i el seu Sector Públic
Tram. 314-01509/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 5005 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Considerant la manca de pluralitat i el tarannà neoli-
beral dels membres de la Comissió d’Experts per a la 
Reforma de l’Administració Pública i el seu Sector Pú-
blic (Francesc Longo Martínez, Carles Ramió Matas, 
Joan Ramon Rovira Homs, Josep Valor Sabatier, Gui-
llem Lópes Casasnovas), que ha de redactar un infor-
me per a la reforma de l’administració públic i el seu 
sector públic, que lliurarà a la vicepresidenta del Go-
vern en el termini de tres mesos. Tement que l’informe 
que elaborarà aquesta Comissió respondrà a una vo-
luntat ideològica molt definida.

David Fernàndez del Grup Mixt (Candidatura d’Uni-
tat Popular - AE), d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1) Quins són els criteris pels quals s’ha seleccionat els 
membres d’aquesta Comissió?

2) Per què no hi ha cap dona, en aquesta Comissió?

3) Per què tots els perfils són persones ideològicament 
neoliberals?

4) Per què cap d’aquestes persones tenen vinculació 
amb l’Administració Pública?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb 
relació als runams salins del Cogulló, a Sa-
llent (Bages), per part d’Iberpotash
Tram. 314-01510/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Els impactes negatius dels runams salins de la conca 
minera del Bages provoquen episodis de salinització 
del riu Llobregat, una de les fonts principals d’abas-
tament d’aigua de la Regió Metropolitana de Barcelo-
na; una recent sentència del TSJC obliga a l’elaboració 
d’un pla per a la restauració del runam salí del Cogu-
lló, però existeixen també d’altres problemes que po-
den afectar negativament la conca del Llobregat,

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

– Com pensa el Govern de la Generalitat de Catalunya 
exigir el compliment de la sentència del TSJC a l’em-
presa minera Iberpotash en relació al runam salí del 
Cogulló a Sallent?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la restauració dels runams salins del 
Cogulló, a Sallent (Bages)
Tram. 314-01511/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Els impactes negatius dels runams salins de la conca 
minera del Bages provoquen episodis de salinització 
del riu Llobregat, una de les fonts principals d’abas-
tament d’aigua de la Regió Metropolitana de Barcelo-
na; una recent sentència del TSJC obliga a l’elaboració 
d’un pla per a la restauració del runam salí del Cogu-
lló, però existeixen també d’altres problemes que po-
den afectar negativament la conca del Llobregat,

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

– Com pensa el Govern de la Generalitat de Catalunya 
que s’ha de procedir a la restauració del runam salí del 
Cogulló a Sallent?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de les condicions de la 
llicència ambiental del runam salí de la Bot-
josa, a Sallent (Bages)
Tram. 314-01512/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Els impactes negatius dels runams salins de la conca 
minera del Bages provoquen episodis de salinització 
del riu Llobregat, una de les fonts principals d’abas-
tament d’aigua de la Regió Metropolitana de Barcelo-
na; una recent sentència del TSJC obliga a l’elaboració 
d’un pla per a la restauració del runam salí del Cogu-
lló, però existeixen també d’altres problemes que po-
den afectar negativament la conca del Llobregat,

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

– Com pensa el Govern de la Generalitat de Catalunya 
fer complir les condicions de la llicència ambiental del 
runam salí de la Botjosa a Sallent?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seguiment de les llicències ambien-
tals atorgades per a l’explotació de les mi-
nes de potassa de Sallent i Súria (Bages)
Tram. 314-01513/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5086 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Els impactes negatius dels runams salins de la conca 
minera del Bages provoquen episodis de salinització 
del riu Llobregat, una de les fonts principals d’abas-
tament d’aigua de la Regió Metropolitana de Barcelo-
na; una recent sentència del TSJC obliga a l’elaboració 
d’un pla per a la restauració del runam salí del Cogu-
lló, però existeixen també d’altres problemes que po-
den afectar negativament la conca del Llobregat,

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

– Quin és el seguiment de les llicències ambientals ator-
gades pel Govern de la Generalitat de Catalunya per 
l’explotació de les mines de potassa a Sallent i a Súria?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’arranjament del col·lector de salmor-
res de les conques mineres del Cardener i el 
Llobregat
Tram. 314-01514/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Els impactes negatius dels runams salins de la conca 
minera del Bages provoquen episodis de salinització 
del riu Llobregat, una de les fonts principals d’abas-
tament d’aigua de la Regió Metropolitana de Barcelo-
na; una recent sentència del TSJC obliga a l’elaboració 
d’un pla per a la restauració del runam salí del Cogu-
lló, però existeixen també d’altres problemes que po-
den afectar negativament la conca del Llobregat,

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

– El col·lector de salmorres de la conca minera que va 
des de la conca del Cardener i el Llobregat fins al mar, 
pateix diversos desperfectes que poden provocar im-
pactes negatius en el medi i en els aqüífers. Quina és 
la previsió del Govern de la Generalitat per solucio-
nar aquest problema i com creu que hi ha de participar 
l’empresa propietària de les mines de potassa?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els motius per a no ampliar l’espai natural 
de protecció especial del Parc de la Serrala-
da Litoral
Tram. 314-01515/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins han estat els motius per no ampliar l’espai na-
tural de la Serralada del Litoral en el terme municipal 
de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental, com a espai 
d’especial protecció?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 314-01516/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

El Consorci per la Normalització Lingüística, que és 
l’organisme vertebrador i transmissor del coneixement 
i ús de la llengua té greus problemes econòmics per la 
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falta de pagament d’algunes administracions associa-
des com poden ser ajuntaments o consells comarcals.

a) Com valora el govern la possibilitat que el finan-
çament d’aquest ens sigui assumit íntegrament per la 
Generalitat?

b) Per quina raó l’acolliment lingüístic depèn d’un 
pressupost extraordinari quan és una activitat pròpia 
i consolidada del CPNL des del 2005 i, per tant, és ja 
una activitat ordinària?

c) Quin és el pressupost previst per fer el desplegament 
del reglament de la Llei d’Acollida i quin serà l’origen 
dels fons per aquest pressupost?

d) Quan i com té previst el govern finalitzar el desple-
gament d’aquest reglament?

e) Quin és el motiu per no haver fixat en aquest regla-
ment el nivell bàsic com a nivell mínim exigit o 135 
hores de presència als cursos de català?

f) Quin objectiu persegueix el Pla Director del CPNL 
encarregat a l’empresa Deloitte Advisory SL?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la determinació prèvia del nombre 
d’actes i detinguts amb relació al dispositiu 
que els Mossos d’Esquadra van fer a Bada-
lona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01517/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Té constància el Departament d’Interior que el marc 
del dispositiu 1/92 que es va realitzar a Badalona el dia 
15 de febrer es va ordenar, durant el briffing previ al 
servei, que s’havien de fer un mínim de 20 actes D-10 

(per infracció de la Llei 1/92 de Seguretat ciutadana) i 
uns dos o tres detinguts?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les identificacions fetes durant el dis-
positiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir 
lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer 
de 2013
Tram. 314-01518/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Confirma el Departament d’Interior que en el marc 
del dispositiu 1/92 que es va realitzar a Badalona el 
dia 15 de febrer, iniciat a les 17’30 al barri de Pomar, 
en cinc minuts es realitzen 5 identificacions i 2 actes 
D-10, i que a les 18’30 el dispositiu es trasllada a un 
altre barri on es realitzen 10 identificacions i 1 acta 
D-10?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els detinguts durant el dispositiu dels 
Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Ba-
dalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01519/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Confirma el Departament d’Interior que el dispositiu 
1/92 realitzat a Badalona el 15 de febrer va finalitzar 
a les 03’00 hores del dia 16 amb 4 detinguts, 17 actes 
D-10 i un gran nombre d’identificacions?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol de determinació prèvia 
d’actes i nombre de detinguts en els dispo-
sitius policials dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01520/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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 parla-
mentari: 

– Considera el Departament d’Interior un mètode de 
treball correcte marcar amb anterioritat als Mossos el 
mínim d’actes D-10 i de detencions que s’han de rea-
litzar en un dispositiu?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’objectiu del dispositiu dels Mossos 
d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona 
(Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01521/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Amb quina finalitat es va realitzar el dispositiu 1/92 
el dia 15 de febrer a Badalona?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de l’Ajuntament de Ba-
dalona en el dispositiu dels Mossos d’Es-
quadra que va tenir lloc a Badalona (Barce-
lonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01522/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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: 

– Va sol·licitar el dispositiu 1/92 del dia 15 de febrer 
l’Ajuntament de Badalona o hi va tenir alguna parti-
cipació?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la legalitat del dispositiu dels Mos-
sos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona 
(Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01523/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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 parla-
mentari: 

– Es va respectar en tot moment la legalitat en la rea-
lització d’identificacions en el marc del dispositiu 1/92 
a Badalona el 15 de febrer tenint present que per realit-
zar una identificació ha d’existir un motiu concret i les 
identificacions no es poden fer indiscriminadament?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el respecte de la legalitat en les iden-
tificacions i les detencions efectuades pels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01524/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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 es pot respectar la legalitat en relació a les 
identificacions i les detencions efectuades per Mossos 
si abans de començar un servei es fixa per part dels co-
mandaments la quantitat que s’ha d’aconseguir?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei mèdic de l’Àrea Regional 
d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detin-
guts, al districte de les Corts de Barcelona
Tram. 314-01525/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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: 

1. Confirma el Departament d’Interior que a l’Àrea de 
Custòdia de Detinguts de Barcelona, en la que hi ha 
diàriament entre 60 i 110 persones detingudes, moltes 
d’elles amb drogoaddiccions i malalties diverses, no es 
disposa de servei mèdic les 24 hores del dia els 7 dies 
a la setmana i que a partir del dissabte al migdia fins 
al dilluns al matí no hi ha servei assistencial atès per 
personal sanitari?

2. Com valora el departament d’Interior que a la Àrea 
de Custòdia de Detinguts de Barcelona, quan no hi 
ha assistència sanitària, siguin els mateixos Mossos 
els que han de lliurar els medicaments als detinguts i 
atendre qualsevol incidència?

3. Per quina raó la Àrea de Custòdia de Detinguts de 
Barcelona no disposa de personal sanitari les 24 hores 
del dia els 7 dies de la setmana?

4. Quines mesures preveu adoptar el Departament 
d’Interior per assegurar que l’Àrea de Custòdia de De-
tinguts de Barcelona passi a disposar de personal sani-
tari les 24 hores de dia els 7 dies de la setmana?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denúncia interposada pel Departa-
ment d’Interior a un membre de la Platafor-
ma dels Afectats per la Hipoteca de Rubí
Tram. 314-01526/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

a. Per quin motiu el Departament d’Interior va presen-
tar denúncia per un «presumpte delicte contra els tre-
balladors, lesions i manca de respecte» contra la se-
nyora Marta Mba Ayecaba, membre de la Plataforma 
dels Afectats per la Hipoteca de Rubí?

b. Quina és la versió del Departament d’Interior so-
bre els fets que varen tenir lloc a Rubí el dia 14 de 
novembre de 2012?

c. Forma part de la política del Govern davant la pro-
blemàtica dels desnonaments el denunciar a membres 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca?

d. Comparteix el Govern l’opinió de bona part de la 
societat que els desnonaments que afecten a l’habitat-
ge habitual de persones sense recursos econòmics po-
drien ser considerats actuacions contra els treballadors 
i mostra de manca de respecte en relació als drets de 
les persones?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres Marta Ribas Frias
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el transport utilitzat pels Mossos d’Es-
quadra a Lleida i Sabadell el febrer del 2013
Tram. 314-01527/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Té constància el Departament d’Interior de que el 
mes de febrer a les ciutats de Lleida i Sabadell, el Cos 
de Mossos d’esquadra facilita als membres de les Uni-
tats de Seguretat Ciutadana targes de transport públic 
(autobús) perquè puguin desplaçar-se i fer el seu servei 
habitual davant la manca de vehicles policials logoti-
pats?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA, Joan Me-
na Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA i Sara Vilà 
Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del Departament d’Interior 
amb relació a l’ús de l’autobús pels Mossos 
d’Esquadra a Lleida i Sabadell
Tram. 314-01528/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-

senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Considera el Departament d’Interior que és correcte 
que els Mossos hagin d’agafar l’autobús a Lleida i Sa-
badell per poder realitzar el seu servei habitual?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA, Joan Me-
na Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA i Sara Vilà 
Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els vehicles dels Mossos d’Esquadra 
a Lleida i Sabadell
Tram. 314-01529/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Considera el Departament d’Interior que són sufici-
ents els vehicles de què disposen els Mossos d’Esqua-
dra a Lleida i Sabadell?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA, Joan Me-
na Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA i Sara Vilà 
Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la queixa del sindicat SAP-UGT del 
Cos de Mossos d’Esquadra amb relació als 
vehicles policials a Lleida i Sabadell
Tram. 314-01530/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Com té previst resoldre el Departament d’Interior 
la queixa efectuada pel sindicat SAP-UGT del Cos de 
Mossos d’Esquadra per la manca de vehicles a Lleida 
i Sabadell?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA, Joan Me-
na Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA i Sara Vilà 
Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles de quatre rodes 
dels Mossos d’Esquadra a Lleida i Sabadell 
del 2010 ençà
Tram. 314-01531/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quants vehicles de quatre rodes tenien assignats els 
Mossos de Lleida i els de Sabadell els anys 2010, 2011 
i 2012 i quants en tenen en l’actualitat?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA, Joan Me-
na Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA i Sara Vilà 
Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca de vehicles dels Mossos 
d’Esquadra a Lleida i Sabadell
Tram. 314-01532/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quina previsió té el Departament d’Interior de re-
soldre la manca de vehicles policials a Lleida i Sa-
badell?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres, diputat GP ICV-EUiA, Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA i Sara Vilà 
Galan, diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a traslladar l’Arxiu Co-
marcal del Baix Llobregat a la nova seu
Tram. 314-01533/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, 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: 

a. Quan preveu el Departament de Cultura que co-
menci a funcionar la nova seu de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat ubicada al barri de Mas Lluí a Sant Fe-
liu de Llobregat?

b. Com valora el Govern que una inversió de tres mili-
ons d’euros realitzada per ubicar l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat a la seva nova seu estigui sense utilit-
zar pel fet de no adquirir el mobiliari i els compactes 
que suposen una despesa de dos-cents mil euros?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’atemptats i lesions que 
han patit els mossos d’esquadra el 2011
Tram. 314-01534/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’atemptats que han patit agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra, per mesos, durant 
l’any 2011? Quants agents han patit lesions?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’atemptats i lesions que 
han patit els mossos d’esquadra el 2012
Tram. 314-01535/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’atemptats que han patit agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra, per mesos, durant 
l’any 2012? Quants agents han patit lesions?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’atemptats i lesions que 
han patit els mossos d’esquadra el 2013
Tram. 314-01536/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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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: 

– Quin és el nombre d’atemptats que han patit agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra, per mesos, durant 
l’any 2013? Quants agents han patit lesions?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de mossos d’esquadra 
relacionades amb l’ús d’arma blanca el 2011
Tram. 314-01537/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’intervencions que han efectuat 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb arma blan-
ca relacionada, per mesos, durant l’any 2011? Quants 
agents han resultat lesionats?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de mossos d’esqua-
dra relacionades amb l’ús d’arma blanca 
el 2012
Tram. 314-01538/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’intervencions que han efectuat 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb arma blan-
ca relacionada, per mesos, durant l’any 2012? Quants 
agents han resultat lesionats?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de mossos d’esqua-
dra relacionades amb l’ús d’arma blanca 
el 2013
Tram. 314-01539/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’intervencions que han efectuat 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb arma blan-
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ca relacionada, per mesos, durant l’any 2013? Quants 
agents han resultat lesionats?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets coneguts relacio-
nats amb armes de foc el 2011
Tram. 314-01540/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre de fets coneguts (ja sigui denún-
cia o fets coneguts a través de trucades a la sala de co-
mandament o 112) amb armes de foc relacionades, per 
mesos, durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets coneguts relacio-
nats amb armes de foc el 2012
Tram. 314-01541/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el nombre de fets coneguts (ja sigui denún-
cia o fets coneguts a través de trucades a la sala de co-
mandament o 112) amb armes de foc relacionades, per 
mesos, durant l’any 2012?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets coneguts relacio-
nats amb armes de foc el 2013
Tram. 314-01542/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre de fets coneguts (ja sigui denún-
cia o fets coneguts a través de trucades a la sala de co-
mandament o 112) amb armes de foc relacionades, per 
mesos, durant l’any 2013?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de mossos d’esquadra 
relacionades amb armes de foc el 2011
Tram. 314-01543/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-



19 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS  93

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: 

– Quin és el nombre d’intervencions que han efectuat 
agents del Cos dels Mossos d’Esquadra amb arma de 
foc relacionada, per mesos, durant l’any 2011? Quants 
agents han resultat lesionats?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de mossos d’esquadra 
relacionades amb armes de foc el 2012
Tram. 314-01544/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’intervencions que han efectuat 
agents del Cos dels Mossos d’Esquadra amb arma de 
foc relacionada, per mesos, durant l’any 2012? Quants 
agents han resultat lesionats?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de mossos d’esquadra 
relacionades amb armes de foc el 2013
Tram. 314-01545/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre d’intervencions que han efectuat 
agents del Cos dels Mossos d’Esquadra amb arma de 
foc relacionada, per mesos, durant l’any 2013? Quants 
agents han resultat lesionats?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de prevenció de riscos i 
de salut laboral per a evitar les lesions que 
pateixen els mossos d’esquadra
Tram. 314-01546/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures correctores en matèria de prevenció 
de riscos i salut laboral (material, formació, reciclat-
ge) ha implementat el Departament d’Interior per tal 
d’evitar les lesions que pateixen els agents del cos de 

Fascicle tercer



19 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS  94

Mossos d’Esquadra en el desenvolupament de les se-
ves funcions?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els vehicles adscrits a l’ús exclusiu de 
comandaments dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01547/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre de vehicles que s’adscriuen a l’ús 
exclusiu de comandaments del Cos dels Mossos d’Es-
quadra indicant nombre de vehicles, demarcació i raó 
que justifica l’adscripció? I quin nombre s’adscriuen 
de forma parcial? Quin és el seu règim d’ús? Quants 
d’aquests vehicles tenen adscrit l’ús del VIA-T i de tar-
geta pel pagament de subministrament de benzina? 
On es troben aquests vehicles quan no son utilitzats 
per aquests comandaments? Quin era el seu nombre el 
31 de desembre de 2010?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió entre el conseller d’Interior i 
la plataforma Mossos per la Independència
Tram. 314-01548/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– S’ha reunit el Conseller d’Interior amb la plataforma 
«Mossos per la Independència»? En quina data? Quin 
va ser l’objecte de la reunió?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions entre el conseller d’Inte-
rior i els sindicats dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01549/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– S’ha reunit el Conseller d’Interior amb els sindicats 
representatius del Cos dels Mossos d’Esquadra tot indi-
cant sindicat i data? Quin va ser l’objecte de la reunió?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de consells de la policia de 
l’1 de gener ençà
Tram. 314-01550/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quants Consells de la Policia s’han celebrat des de 
l’1 de gener de 2013?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de canviar els uniformes 
dels mossos d’esquadra
Tram. 314-01551/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5311 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té previst el Conseller d’Interior canviar la unifor-
mitat del Cos dels Mossos d’Esquadra en el 2013? I en 
el 2014?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de vehicles de quatre rodes 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01552/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la relació de vehicles de quatre rodes del 
Cos de Mossos d’Esquadra distribuïda per regions 
policials a 1 de gener de 2013, a 1 de gener de 2012, 
a 1 de gener de 2011 i a 1 de gener de 2010?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb el Govern de l’Es-
tat amb relació a les peticions dels sindicats 
dels Mossos d’Esquadra sobre l’edat de ju-
bilació
Tram. 314-01553/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines actuacions ha realitzat el Departament d’In-
terior amb el Govern d’Espanya en relació a les peti-
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cions dels sindicats del Cos dels Mossos d’Esquadra 
pel que fa a l’edat de jubilació?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies d’alteració de les dades 
sobre llistes i temps d’espera
Tram. 314-01554/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 la resposta del Departament de Salut en 
relació a les denúncies públiques de possible maqui-
llatge en relació a les dades de llistes i temps d’espera?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la font de les dades d’una presentació 
publicada al web del Departament de Salut
Tram. 314-01555/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 la font de les dades publicades a la pre-
sentació «Llistes d’espera. Desembre 2012», publica-
da a la web del Departament de Salut el 7 de febrer 
de 2013?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la divergència entre les dades sobre 
temps d’espera per a procediments quirúr-
gics d’una presentació publicada al web del 
Departament de Salut i les de la memòria 
del CatSalut
Tram. 314-01556/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Per quin motiu les dades referents als temps d’espera 
de procediments quirúrgics de 2011 de la presentació 
«Llistes d’espera. Desembre 2012», publicada a la web 
del Departament de Salut el 7 de febrer de 2013, no co-
incideixen amb les de la Memòria del CatSalut 2011?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disponibilitat de les dades sobre 
llistes i temps d’espera per a procediments 
quirúrgics i proves diagnòstiques al web del 
CatSalut
Tram. 314-01557/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Per quin motiu no estan disponibles a la web del Cat-
Salut les dades de llistes i temps d’espera de procedi-
ments quirúrgics i proves diagnòstiques corresponents 
a desembre de 2011 i juny de 2012?

Palau del Parlament, 1 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la possibilitat que la preinscrip-
ció d’alumnes de P3 a l’escola Abel Ferrater, 
de la Selva del Camp (Baix Camp), superi el 
nombre màxim fixat
Tram. 314-01558/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 5332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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.

Amb aquesta decisió el municipi es queda amb una 
sola escola publica de dues línies, l’escola  Abel Fer-
raté.

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

– En el cas de que les preinscripcions de P3 a l’escola 
Abel Ferraté pel proper curs 2013-14 superin el nom-
bre màxim d’alumnes que estableix la ràtio per a dues 
línies. Quina alternativa pensa donar el Departament 
d’Ensenyament als pares?

Palau del Parlament, 5 de març 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 funcions de la Direcció General 
d’Anàlisi i Prospectiva
Tram. 314-01559/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les funcions de la Direcció General 
d’Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presi-
dència de la Generalitat?

– Quins motius justifiquen l’existència de la Direcció 
General d’Anàlisi i Prospectiva a l’organigrama del 
Departament de la Presidència de la Generalitat?

– Quins projectes s’han impulsat des de la Direcció 
General d’Anàlisi i Prospectiva entre desembre de 
2010 i gener de 2013?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis i els informes elaborats per 
la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva
Tram. 314-01560/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Des de desembre de 2010 a gener de 2013, quins 
estudis i/o informes ha elaborat la Direcció General 
d’Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presi-
dència de la Generalitat? Quin era l’objecte de cadas-
cun dels estudis i/o informes realitzats?

– Des de desembre de 2010 a gener de 2013, la Direc-
ció General d’Anàlisi i Prospectiva ha encarregat a ter-
cers externs a la Generalitat la realització d’estudis i/o 
informes? En cas afirmatiu, indicar quins són l’objecte 
d’aquests estudis i/o informes, les persones físiques o 
jurídiques a les que s’ha encarregat l’informe i/o l’estu-
di, i l’import de l’encàrrec?

– Sota les directrius de quin càrrec de la Generalitat 
realitzava les seves funcions la Direcció d’Anàlisi i 
Prospectiva del Departament de la Presidència entre el 
desembre de 2010 i el gener de 2013?

– La Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva ha rea-
litzat entre desembre de 2010 i gener de 2013 informes 
i/o estudis per altres Departaments, o organismes de la 
Generalitat diferents al Departament de la Presidèn-
cia? En cas afirmatiu, per a quins Departaments i/o 
organismes públics de la Generalitat ha realitzat in-
formes i estudis? Quin era l’objecte d’aquests estudis 
i informes?

– Quines han estat les contractacions i adjudica-
cions de contractes d’obres i serveis que des de de-
sembre de 2010 i gener de 2013 ha dut a terme el Go-
vern a instàncies i proposta de la Direcció General 
d’Anàlisi i Prospectiva del Departament de la Presi-
dència?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició d’un interceptador de co-
municacions telefòniques
Tram. 314-01561/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Ha adquirit el Govern o està en mans de l’executiu o 
d’alguns dels seus òrgans o organismes, un intercepta-
dor de comunicacions telefòniques? En cas afirmatiu, 
quin ha estat el cost d’adquisició d’aquest intercepta-
dor de comunicacions?

– Quin és el procediment de contractació utilitzat pel 
Govern de la Generalitat per l’adquisició de l’intercep-
tador de comunicacions telefòniques?

– Amb quin objectiu o finalitat ha adquirit el Govern 
de la Generalitat un interceptador de comunicacions 
telefòniques?

– Quin és el Departament, òrgan i/o organisme de la 
Generalitat sota el qual està en poder l’interceptador 
de comunicacions telefòniques adquirit per la Gene-
ralitat?

– Quin és l’ús donat pel Govern a l’interceptador de 
comunicacions telefòniques des de la seva adquisició?

– Quins han estat els criteris emprats pel Govern per 
a la utilització de l’interceptador de comunicacions te-
lefòniques? Qui a fixat aquests criteris d’utilització?

– Quin és el procediment d’autorització i supervisió 
de la utilització de l’interceptador de comunicacions 
telefòniques?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de dotar els Mossos 
d’Esquadra d’un servei d’intel·ligència
Tram. 314-01562/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern de la Generalitat ha estudiat o analitzat 
la possibilitat de dotar-se d’un servei d’intel·ligència 
o d’espionatge en el marc de l’estructura del Cos dels 
Mossos d’Esquadra o al marge d’aquesta, tal com han 
apuntat informacions periodístiques? En el cas que la 
resposta fos afirmativa, en aquest estudi o anàlisi ha 
participat el Sr. Xavier Martorell, actual Director Ge-
neral de Serveis Penitenciaris?

– Quins dispositius disposa el Cos dels Mossos d’Es-
quadra per interceptar i gravar, per ordre judicial, co-
municacions telefòniques en telèfons fixes o mòbils? 
Quines són les seves principals prestacions? Té presta-
cions similars als utilitzats per altres cossos policials 
com el Cos Nacional de Policia o la Guàrdia Civil? Si 
la resposta es negativa, quines són les principals dife-
rències? En el seu cas, quan es va adquirir aquest dis-
positiu i quin va ser el seu cost?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les informacions aparegudes en mit-
jans de comunicació amb relació a contac-
tes mantinguts entre els Mossos d’Esquadra 
i el director de Método 3
Tram. 314-01563/10

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Són certes les informacions periodístiques que expli-
quen que abans una persona relacionada amb els mit-
jans de comunicació va mantenir una trobada amb el 
director de Método 3 i que posteriorment va marxar 
en un vehicle adscrit al Cos dels Mossos d’Esquadra?

– Són certes les informacions periodístiques que ex-
pliquen que membres del Cos dels Mossos d’Esquadra 
van mantenir trobades amb el director de Método 3 
abans de la seva detenció per part del Cos Nacional de 
Policia? I posteriorment a la seva declaració en seu ju-
dicial? En el seu cas, quin era el contingut d’aquestes 
converses?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes d’espai de l’Escola Eli-
sa Badia i l’Escola Marta Mata, de Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01564/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Com pensa el Govern solucionar els problemes d’es-
pai que genera la convivència en el mateix edifici de 
les escoles Elisa Badia i Marta Mata, a Barberà del 
Vallès, per aquests dos propers cursos?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la unificació de les línies de P5 de l’Es-
cola Elisa Badia i l’Escola Marta Mata, de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01565/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins són els motius que han portat al Departament 
d’Ensenyament a unificar línies de P5 en un futur 1er 
de Primària, de les escoles Elisa Badia i Marta Mata, 
a Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació de l’Escola Marta Mata de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01566/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quina és la situació actual de la licitació de l’escola 
Marta Mata de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre la inclusió de la construcció de 
l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental) en els pressupostos 
del 2014
Tram. 314-01567/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Té pensat el Govern incorporar les implicacions eco-
nòmiques que es derivin de la construcció de l’edifici 
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de l’escola Marta Mata de Barberà del Vallès als pres-
supostos per a l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís amb relació a la cons-
trucció de l’Escola Marta Mata de Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01568/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quin és el compromís al qual ha arribat el Govern de 
la Generalitat pel que fa a la construcció de l’edifici 
de l’escola Marta Mata de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per al manteniment del 
sector eòlic català
Tram. 314-01569/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5450 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

Aquest 26 de febrer la Direcció d’Alstom Wind ha co-
municat els seus plans de reestructuració del Negoci 
Eòlic a l’Estat Espanyol, amb el tancament de dues de 
les tres factories que té a l’Estat i la pèrdua de 373 
llocs de treball, d’aquests, 90 a les Oficines Centrals 
i Centre d’I+D a Barcelona.

Fa un any el comitè d’empresa va demanar a l’Admi-
nistració i al Parlament catalans mesures i un posici-
onament clar i inequívoc pel manteniment del nostre 
Centre, no només pels llocs de feina que implica, si-
nó també pel manteniment d’un coneixement i d’una 
tecnologia catalana, que la Multinacional francesa 
Alstom va comprar al 2007 a preu de saldo i que ara, 
excusant-se en la situació del mercat eòlic català i es-
panyol, pretén deslocalitzar perquè a l’hora que la Di-
recció de l’Empresa comunica aquestes mesures de 
reestructuració, Alstom Wind està ja desenvolupant 
ambiciosos plans d’inversió i expansió industrial amb 
la construcció de noves plantes productives i centres 
d’enginyeria a Brasil, al Marroc i a França (en aquest 
últim país amb la creació de més de 1.000 llocs de tre-
ball directes i 4.000 indirectes).

a. Quines mesures concretes està portant a terme el 
Govern de la Generalitat o té previst implementar pel 
manteniment del sector eòlic català?

b. Quines mesures està prenent el Govern de la Gene-
ralitat per evitar la fugida tecnològica i la destrucció 
de llocs de treball lligats a aquest sector?

c. Té intenció el Govern de la Generalitat d’intervenir 
i mediar per evitar que es produeixi la deslocalització 
d’Alstom Wind?

d. En quin estat es troba la tramitació del concurs Eòlic 
Català (ZDP)?

e. En quin estat es troba i per què està actualment atu-
rat el Projecte d’energia eòlica marina Zèfir Test Sta-
tion a l’Ametlla de Mar?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments educatius d’Abrera 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01570/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

El municipi d’Abrera (Baix Llobregat) des de fa algun 
temps ve reclamant nous equipaments educatius per 
tal de completar el mapa escolar del municipi i do-
tar-se dels equipament necessaris per poder donar res-
posta a la demanda educativa de la població.

Actualment, els equipaments educatius al municipi no 
donen cabuda a la població en edat d’escolarització, ja 
que dues escoles i només un institut són clarament in-
suficients, per això, des de l’ajuntament d’aquest muni-
cipi del Baix Llobregat s’ha intentat des de l’any 2007 
la construcció de més centres educatius. Amb aquest 
objectiu es va cedir gratuïtament en favor de la Gene-
ralitat dues finques que representen més de 13.300 me-
tres quadrats on la voluntat és ubicar una nova escola 
d’educació infantil i primària i un nou institut d’estu-
dis secundaris.

Des de la cessió dels terrenys, la Generalitat de Cata-
lunya no ha iniciat cap projecte constructiu dels equi-
paments tot i existir compromisos d’iniciar les obres 
de la tercera escola al municipi d’Abrera. La Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 
2012, en la seva disposició addicional 21, estableix que 
el Govern dins d’aquest exercici, i dins de les previ-
sions pressupostaries, iniciarà les obres de construc-
ció de la nova escola d’educació infantil i primària a 
Abrera.

a) És conscient el govern de la situació de massifica-
ció a les aules provisionals, de les dificultats d’encabir 
més mòduls de la Nova Escola d’Abrera al pati de l’es-
cola que els acull (l’Ernest Lluch) i la dificultat de 
compartir els equipaments de l’Escola E. Lluch entre 
ambdues escoles d’aquesta població?

b) El compromís per iniciar la construcció contem-
pla un centre d’educació primària i un altre d’educa-
ció secundària. Com pensen resoldre la massificació 

de l’IES Voltrera mentre no es construeix el segon ins-
titut d’Abrera?

c) Quina és la planificació del govern pel que fa a l’am-
pliació de places escolars en el municipi d’Abrera?

d) Quina opinió li mereix al govern que tota la repre-
sentació política del consistori i la comunitat escolar 
estigui d’acord i reclami amb insistència la construc-
ció d’un nou centre escolar al municipi d’Abrera?

e) Quan té previst el govern iniciar els tràmits per a la 
construcció del nou edifici escolar?

f) En quina data calcula el govern que podrà està cons-
truïda i en funcionament la tercera escola d’infantil i 
primària d’Abrera?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la vacuna contra el virus del 
papil·loma humà del 2008 al 2012
Tram. 314-01571/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5455 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el cost de la vacuna del virus del papil-
loma humà de 2008 a 2012, global i el preu per unitat 
any per any?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vacunacions contra el 
virus del papil·loma humà del 2008 al 2012
Tram. 314-01572/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes vacunacions del virus del papil·loma humà 
s’han realitzat de 2008 fins 2012, any per any?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost global del programa de vacu-
nació contra el virus del papil·loma humà del 
2008 al 2012
Tram. 314-01573/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el cost global del programa de vacunes 
del virus del papil·loma humà de 2008 fins 2012, any 
per any?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els casos de càncer de cèrvix diag-
nosticats el 2011 i el 2012
Tram. 314-01574/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quants casos de càncer de cèrvix es van detectar 
a Catalunya els anys 2011 i 2012 i quants esdevenen 
mortals?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els casos de reaccions adverses atri-
buïdes a la vacuna contra el virus del papil-

loma humà
Tram. 314-01575/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes reaccions adverses atribuïdes al VPH s’han 
detectat a Catalunya des de que es realitza la vacuna-
ció del virus del papil·loma humà?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis fets amb relació als efec-
tes secundaris de la vacuna contra el virus 
del papil·loma humà
Tram. 314-01576/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Per quines patologies s’han produït les declaracions 
de sospita de reaccions adverses?

– Quins estudis ha realitzat, impulsat o consultat el 
Departament de Salut sobre els efectes indesitjats de 
la vacuna del virus del papil·loma humà? I qui els ha 
finançat?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre el cost i l’efectivitat de 
la vacuna contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-01577/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la valoració que el Departament de Salut fa 
de la relació cost-efectivitat de la vacuna del virus del 
papil·loma humà, tenint en compte el nombre de casos 
de càncer de cèrvix detectats anualment i que la capa-
citat de prevenció de la vacuna és baixa?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada als pares de 
les noies que han estat vacunades contra el 
virus del papil·loma humà
Tram. 314-01578/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina informació es dóna sobre la vacuna del papil-
loma humà als pares i mares de les noies que han de 
ser vacunades?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada als pares amb 
relació als efectes secundaris de la vacuna 
contra el virus del papil·loma humà
Tram. 314-01579/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– S’informa als pares i a les mares dels possibles efec-
tes indesitjats de la vacuna del virus del papil·loma 
humà?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de proves de Papanicolau 
fetes i el nombre de càncers de cèrvix diag-
nosticats del 2008 ençà
Tram. 314-01580/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5464 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quants tests de Papanicolau es realitzen a Catalunya 
anualment, des de 2008?

– Quants casos de càncer s’han detectat mitjançant 
l’esmentat test anualment, des de 2008?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de casos de càncer de 
cèrvix diagnosticats i guarits
Tram. 314-01581/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5465 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin ha estat el percentatge de guariments dels 
casos de càncer de coll d’úter atesos al sistema de 
salut?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les campanyes informatives impulsa-
des pel Departament de Salut per a promou-
re la citologia vaginal
Tram. 314-01582/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5466 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes campanyes ha impulsat el Departament de 
Salut per promoure la citologia vaginal i les noves tèc-

niques per detectar de manera precoç el càncer del 
coll d’úter?

– A través de quins mitjans o suports s’han realitzat 
aquestes campanyes informatives?

– Quina ha estat la despesa de les esmentades campa-
nyes d’informació?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats del Memorial Democràtic 
als centres educatius de Barcelona
Tram. 314-01583/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5517 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les activitats que el Memorial Demo-
cràtic, des de la seva creació, ha dut a terme en cen-
tres educatius de la ciutat de Barcelona? Desglossat 
per curs escolar, centres educatius on s’han desenvo-
lupat les activitats, contingut de les mateixes, nombre 
d’alumnes participants i les seves edats, així com el 
nombre de professors involucrats en la realització de 
les esmentades activitats.

– Quines són les activitats que el Memorial Demo-
cràtic té previst realitzar en els centres educatius de la 
ciutat de Barcelona pel curs escolar 2012-2013? Des-
glossat per centres educatius on es desenvoluparan les 
activitats, el seu contingut, el nombre d’alumnes par-
ticipants i les seves edats, així com el nombre de pro-
fessors involucrats en la realització de les esmentades 
activitats.

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la maquinària instal·lada en 
diversos punts de Barcelona on es constru-
ïen pous d’atac per a les obres de construc-
ció de la línia 9 del metro
Tram. 314-01584/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el cost de la maquinària d’obra instal·lada, 
com ara grues, i dels subministres d’obra a les zones 
de Sanllehy, Lesseps, Mandri i Sarrià, on s’estaven 
construint els pous d’atac de les obres actualment pa-
ralitzades del tram central de la L9, des de l’aturada de 
les obres fins a l’actualitat? Desglossat per anys i me-
sos a cadascuna d’aquestes zones.

– S’ha hagut de pagar alguna partida d’obra extraor-
dinària, degut al desplaçament de maquinària, com a 
conseqüència de la paralització de les obres de la L9? 
En cas afirmatiu, quin ha estat el concepte d’aquesta 
nova partida i quin import ha estat?

– S’ha hagut de pagar alguna indemnització a alguna 
de les empreses adjudicatàries com a conseqüència de 
la paralització de les obres de construcció de la L9? En 
cas afirmatiu, quin ha estat el concepte de la indemnit-
zació i quin ha estat el seu import?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els informes d’estrangeria emesos 
des del 2010 fins a la redacció de la Instruc-
ció 1/2012 del Departament de Benestar So-
cial i Família
Tram. 314-01585/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quants informes d’estrangeria va emetre el Govern 
de la Generalitat durant els anys 2010, 2011 i 2012 fins 
a la redacció de la Instrucció 1/2012 de la Direcció 
General per a la Immigració, referent a sol·licituds de 
persones immigrants empadronades a la ciutat de Bar-
celona i per tant, informació remesa per l’Ajuntament 
de Barcelona?

– Quants d’aquests informes van ser acceptats i quants 
van ser denegats? Desglossar per anys.

– Quins van ser els motius de denegació de cada un 
dels informes que no van prosperar? Desglossar per 
anys.

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa per al sector de 
la salut mental el 2011 i el 2012
Tram. 314-01586/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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

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

– Quina va ser l’assignació capitativa en Salut Mental 
l’any 2011 i 2012 a cada regió, sector sanitari i en el 
cas de Barcelona ciutat a cada districte i cada una de 
les quatre àrees funcionals de la ciutat?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
al Pla director de salut mental i addiccions el 
2011 i el 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01587/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quines van ser les accions al llarg del 2011 i 2012 
del Pla Director de Salut Mental i Addiccions i quines 
són les previsions del 2013?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
al Pla interdepartamental de salut mental el 
2011 i el 2012
Tram. 314-01588/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quines són les accions fetes el 2011 i 2012 en relació 
al Pla Interdepartamental de Salut Mental (en especial 
habitatge, treball en suport, prestacions econòmiques, 
educació, justícia juvenil i serveis penitenciaris)?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors per al seguiment dels 
trastorns alimentaris el 2011 i el 2012
Tram. 314-01589/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins són els indicadors utilitzats el 2011 i 2012 per 
fer seguiment dels trastorns alimentaris?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors per a monitoritzar el joc 
patològic el 2011 i el 2012
Tram. 314-01590/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins són els indicadors del 2011 i 2012 per a mo-
nitoritzar el joc patològic en totes les seves variants?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les llistes d’espera per a persones amb 
trastorns mentals greus el febrer de 2013
Tram. 314-01591/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quin és el nombre de persones amb trastorns mentals 
severs en llista d’espera, i el temps d’espera, per a habitat-
ge amb suport o residència, identificant cada una de les 
regions sanitàries i Barcelona ciutat, a febrer del 2013?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb trastorns 
mentals greus valorades com a dependents 
el desembre del 2012
Tram. 314-01592/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quin és el nombre de persones amb trastorns men-
tals que han estat valorats com a persones amb de-
pendència, concretant nivells (primer, segon i tercer) 
a desembre del 2012, per comarques i districtes de 
Barcelona, edat, sexe, tipus de diagnòstic de trastorn 
mental, situació social i recursos assignats, serveis i/o 
prestacions econòmiques?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interconnexió de la història clínica 
entre els departaments de Salut i de Benes-
tar Social i Família
Tram. 314-01593/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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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– Disposen el Departament de Salut i el de Benestar i 
Família d’algun programa per a compartir la història 
electrònica de salut i social-dependència?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou model de pagament de la xarxa 
de salut mental per al 2013
Tram. 314-01594/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins són els plans del Departament de Salut-Cat-
Salut pel nou model de pagament de la xarxa de Salut 
Mental per l’any 2013 i per les tarifes de cada servei?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’una tarifa per a pacients 
subaguts i la reconversió de la llarga estada 
i la mitja estada a la xarxa de salut mental
Tram. 314-01595/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5535 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– El Govern creu convenient la creació de la tarifa de 
subaguts i de reconversió de la mitja estada i llarga es-
tada de la xarxa de Salut Mental?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a reestructurar la 
llarga estada en centres de salut mental el 
2013 i les previsions per al 2014
Tram. 314-01596/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quines són les propostes del Govern per la reestruc-
turació de la llarga estada de salut mental per l’any 
2013, comparant els darrers anys, del 2003 fins les 
previsions pel 2014?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Banc de Sang i Tei-
xits i sobre les sinergies amb l’Organització 
Catalana de Trasplantaments per al 2013
Tram. 314-01597/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quines són les accions de l’empresa pública Banc de 
Sang i Teixits en cada línia: sang i derivats, teixits i 
cèl·lules, cordó umbilical, banc de llet materna i en re-
cerca i aliances empresarials i quines són les sinergies 
amb l’OCATT –Organització Catalana de Transplan-
taments– per l’any 2013?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat de rehabilitació 
extrahospitalària, del transport sanitari pro-
gramat i de l’ús de taxis, en l’àmbit sanitari
Tram. 314-01598/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 ha estat l’evolució global i per regions sani-
tàries i a Barcelona ciutat de l’activitat de rehabilita-

ció extrahospitalària, del transport sanitari programat 
(especificant per tipus de servei) i taxis els anys 2010, 
2011 i 2012?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la Divisió de Teràpies 
Avançades (XCelia) del Banc de Sang i Teixits
Tram. 314-01599/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 ha estat l’evolució des de la seva creació, de la 
secció XCELIA de l’empresa del Banc de Sang i Teixits, 
des de la seva creació: pressupost, plantilla, grups de 
recerca, aliances entre grups de recerca i empreses, pa-
tents, resultats, fons competitius estatals i europeus, etc.?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució i les perspectives de futur 
del Programa de sang de cordó del Banc de 
Sang i Teixits
Tram. 314-01600/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat l’evolució del programa de cèl·lules de 
cordó umbilical els darrers deu anys i quines són les 
perspectives de futur?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord entre el Banc de Sang i Teixits 
i l’empresa Grífols
Tram. 314-01601/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 la valoració i resultats de l’acord entre el 
Banc de Sang i Teixits i l’empresa Grífols des del seu 
inici i quines són les perspectives de futur?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors de l’Agència de Salut 
Pública i del Pla director de salut mental i 
addiccions per a monitoritzar els efectes de 
la pobresa i la precarietat social en els tras-
torns mentals i les addiccions
Tram. 314-01602/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins són els indicadors al servei de l’Agència de 
Salut Pública i del Pla Director de Salut Mental i Ad-
dicions per monitoritzar els efectes de la pobresa i pre-
carietat social en l’increment dels trastorns mentals i 
addiccions?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mapa de centres d’atenció conti-
nuada les vint-i-quatre hores, d’urgències 
d’atenció primària i hospitalaris de Barcelo-
na el febrer de 2013
Tram. 314-01603/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 el mapa de centres d’atenció continuada de 
24h, d’urgències d’atenció primària i hospitalaris a la ciu-
tat de Barcelona i quines són les Àrees Bàsiques de Sa-
lut per barris assignats a cada un d’ells a febrer de 2013?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’activitat dels centres d’atenció continua-
da d’urgències de Barcelona el 2011 i el 2012
Tram. 314-01604/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 ha estat l’activitat mes a mes de cada centre 
d’atenció continuada d’urgències (centres d’urgències d’a-
tenció primària i Hospitals públics de la XHUP) a la 
ciutat de Barcelona, comparant 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la prescripció i la dispensació de recep-
tes des del cobrament de l’euro per recep ta i 
el copagament de l’Estat
Tram. 314-01605/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5545 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins són els motius de la baixada en la prescripció 
i/o la dispensació del nombre de receptes, i quins els 
fàrmacs no prescrits i/o dispensats a partir del canvi 
de copagaments del 2012 per decisió de l’Estat i l’euro 
per recepta decidit per la Generalitat, mes per mes?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits disponibles als cen-
tres sociosanitaris públics el 2010, el 2011 i 
el 2012
Tram. 314-01606/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quin ha estat el nombre de llits i l’activitat total de 
Catalunya, detallant per cada centre sociosanitari amb 
finançament públic l’any 2010, 2011 i 2012, i diferen-
ciant subaguts, mitja estada, llarga estada i convales-
cència i cures pal·liatives?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de llits per a pacients suba-
guts, de mitja estada, convalescents, de cu-
res pal·liatives i de llarga estada per al 2013
Tram. 314-01607/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quines són les previsions totals per a Catalunya de 
nombre de llits de subaguts, mitja estada, convales-
cència, cures pal·liatives i llarga estada per al 2013, de-
tallat per cada centre sociosanitari de Catalunya, i in-
dicant les diferències respecte el 2012?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla d’inversions del Departament de 
Salut i del Servei Català de la Salut per al 
2013-2020
Tram. 314-01608/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5548 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quin és el pla d’Inversions 2013-2020 del CatSalut i 
el Departament de Salut, especificant la continuïtat o 

no del pla d’inversions anterior, i el del Pacte de Ciutat 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana del nombre de pacients as-
signats als diversos tipus de personal sani-
tari a cada àrea bàsica de salut
Tram. 314-01609/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 la població mitjana assignada a metges de 
família, infermeres comunitàries, pediatres, llevado-
res, odontòlegs i treballadores socials de cada Àrea 
Bàsica de Salut a gener de 2013, comparat amb gener 
de 2011?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits disponibles per a 
pacients aguts a la Xarxa Hospitalària d’Uti-
lització Pública
Tram. 314-01610/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre total a Catalunya de llits d’aguts 
i de quiròfans de la XHUP, desglossat per regions sa-
nitàries i per centres, a l’octubre i gener de 2010, 2011, 
2012 i gener de 2013?

– Quina és la ràtio de llits d’aguts per cada 1.000 habi-
tants i estada mitjana de Catalunya, comparat amb la 
resta de CC.AA., amb la mitjana espanyola i la UE-15, 
octubre de 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat quirúrgica de la Xarxa Hos-
pitalària d’Utilització Pública el 2010, el 2011 
i el 2012
Tram. 314-01611/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 va ser l’activitat quirúrgica a la XHUP, des-
glossat per regions sanitàries i per centres, el 2010, 
2011 i 2012?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de serveis de cirurgia ur-
gent, oncològica, cardíaca i programada a 
la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública el 
2010, el 2011 i el 2012
Tram. 314-01612/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 va ser l’activitat quirúrgica urgent, oncològi-
ca, cirurgia cardíaca, i programada (global, per cada 
un dels 14 procediments amb temps de garantia i de la 
resta dels 65 procediments quirúrgics, detallant cadas-
cú) a la XHUP, desglossat per regions i per cada centre 
el 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb relació al projecte 
«Créixer, innovar i millorar en salut» entre els 
hospitals Doctor Josep Trueta, de Girona, i 
Santa Caterina, de Salt, per al 2013
Tram. 314-01613/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5553 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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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– Quines són les aliances acordades i mobilitat de pro-
fessionals entre serveis de l’Hospital Josep Trueta i 
Hospital de Santa Caterina a Salt per l’any 2013 dins 
el projecte CIMS?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de llits sociosanitaris a 
la regió sanitària de Girona el 2013
Tram. 314-01614/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5554 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quines són les previsions del 2013 de llits sociosani-
taris per la regió sanitària de Girona i per a cada cen-
tre, diferenciant subaguts, mitja estada, convalescèn-
cia, cures pal·liatives i llarga estada i comparat amb les 
dades de desembre de 2010?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de serveis de tomografia 
computada, ressonància magnètica i medi-
cina nuclear a la regió sanitària de Girona 
el 2012
Tram. 314-01615/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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’activitat de TAC, Ressonància Magnètica 
i Medicina Nuclear a la regió sanitària de Girona, per 
a cada centre de la XHUP, l’any 2012 comparant amb 
2010 i 2011?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat quirúrgica programada als 
hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilitza-
ció Pública de la regió sanitària de Girona 
el 2012
Tram. 314-01616/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5556 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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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– Quina és l’activitat quirúrgica programada global a 
cada centre de la XHUP de la regió sanitària de Giro-
na el 2012, comparant amb el 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a l’atenció sociosa-
nitària de l’Institut d’Assistència Sanitària de 
Girona el 2013
Tram. 314-01617/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quines són les previsions pel sociosanitari (Unitats 
S1, S2 i S3) de l’Institut Assistència Sanitària per l’any 
2013, en relació al nombre de llits i tipologia: suba-
guts, mitja estada, convalescència i pal·liatius i llarga 
estada, comparat amb els llits del 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a l’atenció socio-
sanitària de la Xarxa Hospitalària d’Utilit-
zació Pública de la regió sanitària de Giro-
na el desembre de 2012 i les previsions per 
al 2013
Tram. 314-01618/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quin és el nombre de llits, places concertades o sub-
vencionades de sociosanitari o residència assistida, de 
la XHUP o privades, a la regió sanitària de Girona a 
desembre 2012, comparant amb desembre de 2011 i 
2010, i quines són les previsions pel 2013?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat de la unitat de rehabilitació 
de trastorns mentals greus de l’Institut d’As-
sistència Sanitària de Girona el 2012
Tram. 314-01619/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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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– Quina ha estat l’activitat de la Unitat de Rehabilita-
ció de trastorns mentals severs a l’Institut Assistència 
Sanitària l’any 2012, comparant amb el 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat de l’hospital de dia sociosa-
nitari de l’Institut d’Assistència Sanitària de 
Girona el 2012
Tram. 314-01620/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5560 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 ha estat l’activitat de l’Hospital de Dia Socio-
sanitari de l’Institut Assistència Sanitària de Girona 
l’any 2012 comparant amb el 2010 i 2011 i quines són 
les previsions pel 2013?

Palau del Parlament, 5 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions a la Xarxa Sanitària i 
Social de Santa Tecla del 2009 ençà
Tram. 314-01621/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-

nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

a. Quines aportacions ha rebut de la Generalitat la xar-
xa sanitària de Santa Tecla els anys 2009, 2010, 2011 
i 2012?

b. Per quins conceptes ha rebut les quantitats esmen-
tades?

c. Quines aportacions de la Generalitat ha rebut la xarxa 
social de Santa Tecla els anys 2009, 2010, 2011 i 2012?

d. Per quins conceptes ha rebut les quantitats esmen-
tades?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Hortènsia Grau Juan
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les afirmacions relatives a l’impacte de la 
vacuna contra el virus del papil·loma humà en 
la reducció dels casos de càncer de cèrvix
Tram. 314-01622/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5629 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Per quina raó el Departament de Salut afirma que la 
vacunació enfront el virus del papil·loma humà (VPH) 
és la intervenció més efectiva i eficient dins de les es-
tratègies per reduir l’impacte de càncer de cèrvix en 
les dones de Catalunya, quan encara no ha passat el 
temps suficient per a comprovar que això és així?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la política de cobrament de l’assistèn-
cia sanitària a les persones que no disposen 
de targeta sanitària individual
Tram. 314-01623/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5630 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la política de cobrament de l’assistència sa-
nitària a les persones que no disposen de la Targeta 
Sanitària Individual?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de l’assistència sanitària 
exigit a determinats col·lectius
Tram. 314-01624/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A quins col·lectius s’exigeix el pagament de l’assis-
tència sanitària?

– Quina serà la política de pagament de les persones 
que no poden acreditar amb passaport la seva identitat 
i que han quedat excloses?

– Quin és el preu mínim en urgències d’atenció pri-
mària i hospitalària?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’enviament de cartes per a acreditar 
l’empadronament i obtenir la targeta sanità-
ria individual
Tram. 314-01625/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5632 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes cartes enviarà el CatSalut a persones de qui 
no consta l’empadronament perquè l’acreditin i així 
obtenir la TSI?

– Com es garantirà que aquestes cartes arriben sinó es 
té constància del domicili?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació del termini de les persones 
migrades per a obtenir la targeta sanitària 
individual
Tram. 314-01626/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té previst el CatSalut allargar el termini de 31 març 
previst en la instrucció 10/2012 perquè les persones 
migrades en situació no regular puguin obtenir la TSI?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de l’assistència sanitària 
exigit a persones que hi tenien dret
Tram. 314-01627/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5634 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té constància el CatSalut que s’hagi exigit el paga-
ment de l’assistència sanitària a persones que segons la 

Instrucció 10/2012 del Departament de Salut o segons 
la nova normativa estatal tenen dret a rebre-la en trac-
tar-se, per exemple, d’urgències mèdiques o d’atenció 
a menors?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la política de cobrament de l’assistèn-
cia sanitària a urgències dels centres d’aten-
ció primària i hospitals a les persones que 
no disposen de targeta sanitària individual
Tram. 314-01628/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la política de cobrament de l’assistència sa-
nitària a les persones que no disposen de la Targeta 
Sanitària Individual en urgències als CAP i a atenció 
hospitalària?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA



19 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS  121

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació del personal sanitari amb 
relació a la política del Departament de Sa-
lut per al garantiment de l’accés a l’assistèn-
cia sanitària
Tram. 314-01629/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– S’ha realitzat alguna activitat formativa adreçada al 
personal sanitari per explicar la política del Departament 
de Salut per garantir l’accés a l’assistència sanitària?

– Quines han estat aquestes activitats?

– Quants professionals unitats d’atenció al pacient hi 
han participat i de quins centres sanitaris i de quines 
regions sanitàries?

– Quants professionals sanitaris hi han participat i de 
quins centres sanitaris de quines regions sanitàries?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de comissions sanitàries
Tram. 314-01630/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-

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

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

Tal com diu la instrucció 10/2012 del Departament de 
Salut apartat 6.1 s’han de crear en totes les regions sa-
nitàries Comissions per coordinar el pas del nivell 1 al 
2 en els casos que siguin adients.

– Quantes comissions s’han creat?, quins perfils tenen 
els professionals que participen?

– Quina informació s’ha donat als professionals sobre 
aquest mecanisme?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a determinar la gravetat 
dels casos i la necessitat inajornable d’aten-
ció sanitària
Tram. 314-01631/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5638 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Tal com diu la instrucció 10/2012 del Departament 
de Salut apartat 6.1 passarà nivell 1 al 2 en cas de gra-
vetat, risc vital o necessitat inajornable d’atenció, s’es-
tablirà un accés de caràcter excepcional, quins són els 
criteris del CatSalut per determinar la gravetat o ne-
cessitat inajornable?

– No haurien de ser criteris exclusivament clínics i no 
administratius?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes d’interès sanitari
Tram. 314-01632/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes persones han esta incloses als programes 
d’interès sanitari?

– Quins han estat els continguts que s’han impartit en 
aquestes activitats formatives?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les incidències recollides amb relació 
a l’accés a la targeta sanitària individual i el 
garantiment de la informació dels professio-
nals sanitaris en aquest sentit
Tram. 314-01633/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes incidències han recollit fins ara de profes-
sionals o entitats que treballen garantint l’accés de 
les TSI?

– Quin mecanisme han posat en marxa per poder ga-
rantir que els professionals sanitaris tinguin infor-
mació?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el conveni amb la farmacèutica Janssen 
per a millorar la prevenció de l’hepatitis C
Tram. 314-01634/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Departament de Salut i l’empresa farmacèutica 
Janssen han signat un conveni per millorar la pre-
venció de la hepatitis C, quins compromisos adqui-
reix l’esmentada empresa i quines contraprestaci-
ons rep?

– Quins mecanismes s’han posat en marxa per ga-
rantir el compliment dels criteris del código ético 
de farmaindustria respecte a la informació als pa-
cients?

– El Departament de Salut ha tingut en compte l’opi-
nió de les entitats socials que estan treballant en la pre-
venció de la hepatitis C?

– Té previst el Departament de Salut signar algun altre 
conveni amb empreses farmacèutiques?

– Amb quins objectius?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb les administracions lo-
cals en data de l’1 de març de 2013
Tram. 314-01635/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb els 
ajuntaments a 1 de març de 2013?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb els 
consells comarcals a 1 de març de 2013?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb la res-
ta d’administracions locals a 1 de març de 2013?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb les administracions lo-
cals corresponent a l’exercici del 2011
Tram. 314-01636/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb els 
ajuntaments de l’exercici 2011 o d’exercicis anteriors 
i quan es preveu el seu pagament? Del deute pendent, 

quin correspon a aquell deute que no es va satisfer en 
virtut del Conveni entre la Generalitat de Catalunya 
i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i 
Girona per al desenvolupament del pla extraordinari 
d’assistència financera local signat el passat 8 de març 
i quan es preveu el seu pagament?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb els 
consells comarcals de l’exercici 2011 o d’exercicis an-
teriors i quan es preveu el seu pagament?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb la res-
ta d’administracions locals de l’exercici 2011 o d’exer-
cicis anteriors i quan es preveu el seu pagament?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb les administracions lo-
cals corresponent a l’exercici del 2012
Tram. 314-01637/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb els 
ajuntaments de l’exercici 2012 i quan es preveu el seu 
pagament?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb els 
consells comarcals de l’exercici 2012 i quan es preveu 
el seu pagament?

– Quin és el deute que la Generalitat manté amb la res-
ta d’administracions locals de l’exercici 2012 i quan es 
preveu el seu pagament?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució i la liquidació del pressu-
post de la campanya forestal del 2012
Tram. 314-01638/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat l’execució i liquidació del pressupost 
de la campanya forestal 2012 (d’incendis d’estiu)?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’incorporar noves mesu-
res, recursos humans i mitjans materials a la 
propera campanya forestal
Tram. 314-01639/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Fruit de l’experiència de la campanya forestal de 2012, 
quines noves mesures tenen previst incorporar en la pro-
pera campanya? Quina és la previsió envers els recursos 
humans i mitjans materials per a la propera campanya?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de la integració urbana de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya entre Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 314-01640/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el calendari d’execució de la integració ur-
bana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí (Anoia) que 
ha de comportar el soterrament de les vies i la supres-
sió del pas a nivell?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició de la Taula Estratègica 
per a l’Aeroport d’Igualada-Òdena
Tram. 314-01641/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A data 1 de febrer de 2013, quins són els membres 
que composen la Taula Estratègica per a l’Aeroport 
d’Igualada-Òdena indicant els organismes o entitats 
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que representen, especialment els ajuntaments i resta 
d’ens locals que hi son presents?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei de transport de viatgers per 
carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 314-01642/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En relació al servei de transport de viatgers per 
carretera entre Igualada i Barcelona, el 2011, quan-
tes queixes s’han rebut per part dels usuaris, quantes 
sancions s’han imposat a l’empresa que presta el ser-
vei, quantes sancions han estat efectivament cobrades 
i quants procediments sancionadors estan en tràmit?

– En relació al servei de transport de viatgers per 
carretera entre Igualada i Barcelona, el 2012, quan-
tes queixes s’han rebut per part dels usuaris, quantes 
sancions s’han imposat a l’empresa que presta el ser-
vei, quantes sancions ha estat efectivament cobrades 
i quants procediments sancionadors estan en tràmit?

– En relació al servei de transport de viatgers per 
carretera entre Igualada i Barcelona, el 2013, quan-
tes queixes s’han rebut per part dels usuaris, quantes 
sancions s’han imposat a l’empresa que presta el ser-
vei, quantes sancions han estat efectivament cobrades 
i quants procediments sancionadors estan en tràmit?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancament de la comis-
saria de districte dels Mossos d’Esquadra a 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-01643/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Departament d’Interior té la previsió o ha analit-
zat la possibilitat de suprimir la comissaria de Distric-
te dels Mossos d’Esquadra a Viladecans?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de denúncies presentades a la 
comissaria de districte dels Mossos d’Esqua-
dra a Viladecans (Baix Llobregat) el 2011
Tram. 314-01644/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes denúncies s’han presentat en la comissaria de 
Districte dels Mossos d’Esquadra a Viladecans en 2011?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
a la comissaria de districte dels Mossos 
d’Esquadra a Viladecans (Baix Llobregat) 
el 2012
Tram. 314-01645/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes denúncies s’han presentat en la comissaria 
de Districte dels Mossos d’Esquadra a Viladecans 
en 2012?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presenta-
des a la comissaria de districte dels Mossos 
d’Esquadra a Viladecans (Baix Llobregat) 
el 2013
Tram. 314-01646/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes denúncies s’han presentat en la comissaria de 
Districte dels Mossos d’Esquadra a Viladecans en 2013?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents destinats a la co-
missaria de districte dels Mossos d’Esqua-
dra a Viladecans (Baix Llobregat) en data de 
l’1 de març de 2013
Tram. 314-01647/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– De quants agents disposa la comissaria de Districte 
dels Mossos d’Esquadra a Viladecans a 1 de març de 
2013?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents destinats a la co-
missaria de districte dels Mossos d’Esqua-
dra a Viladecans (Baix Llobregat) en data de 
l’1 de gener de 2013
Tram. 314-01648/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-



19 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS  127

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: 

– De quants agents disposava la comissaria de Distric-
te dels Mossos d’Esquadra a Viladecans a 1 de gener 
de 2013?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents destinats a la co-
missaria de districte dels Mossos d’Esqua-
dra a Viladecans (Baix Llobregat) en data de 
l’1 de gener de 2012
Tram. 314-01649/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– De quants agents disposava la comissaria de Distric-
te dels Mossos d’Esquadra a Viladecans a 1 de gener 
de 2012?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents destinats a la co-
missaria de districte dels Mossos d’Esqua-
dra a Viladecans (Baix Llobregat) en data de 
l’1 de gener de 2011
Tram. 314-01650/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– De quants agents disposava la comissaria de Distric-
te dels Mossos d’Esquadra a Viladecans a 1 de gener 
de 2011?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assumptes entrats al Jut-
jat número 28 de Barcelona el 2012
Tram. 314-01651/10

Formulació

Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5697 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, 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 nombre total d’assumptes entrats l’any 2012 al 
Jutjat número 28 de Barcelona va ser de 713, molt su -
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perior al barem anual de casos entrats assumibles (450). 
A què atribueix aquest col·lapse?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir el col·lapse 
del Jutjat número 28 de Barcelona
Tram. 314-01652/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5698 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per reduir el col-
lapse del Jutjat Nº 28 de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons del col·lapse dels jutjats de 
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-01653/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– A què atribueix el col·lapse dels Jutjats de Terrassa?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir el col·lapse 
dels jutjats de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-01654/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines mesures pensa emprendre per reduir el col-
lapse dels Jutjats de Terrassa?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assumptes entrats als jut-
jats de Vilanova i la Geltrú (Garraf) el 2012 i 
les causes de l’increment amb relació al 2011
Tram. 314-01655/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 5701 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Joan Ignasi Elena i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-



19 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS  129

ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El nombre total d’assumptes entrats l’any 2012 als 
Jutjats de Vilanova i la Geltrú va ser de 893, molt su-
perior al barem anual de casos entrats assumibles 
(450) segons el Consejo del Poder Judicial i molt su-
perior també a l’any 2011 en què va ser de 803. A què 
atribueix l’increment de casos denunciats?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Ferran Pedret i Santos Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir el col·lapse 
dels jutjats de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-01656/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 5702 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Joan Ignasi Elena i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures pensa emprendre per reduir el col-
lapse del Jutjat de Vilanova i la Geltrú?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Ferran Pedret i Santos Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la reducció de les apor-
tacions econòmiques per a l’Escola Munici-
pal de Música de Cambrils (Baix Camp) pre-
vistes per al curs 2012-2013
Tram. 314-01657/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 5703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 Municipi de Cambrils (Baix Camp) compta amb 
una Escola Municipal de Música que es finança mit-
jançant les aportacions dels alumnes, l’Ajuntament de 
Cambrils i el Govern de La Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Ha considerat el Govern que la comunicació d’una 
reducció del 50% de la seva aportació prevista pel curs 
2012-13 quan els curs escolar està força avançat afec-
tarà a la viabilitat d’aquesta escola?

Palau del Parlament, 7 de març 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 risc de la continuïtat de l’Esco-
la Municipal de Música de Cambrils (Baix 
Camp) arran de la reducció de les aportaci-
ons econòmiques previstes
Tram. 314-01658/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 5704 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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

El Municipi de Cambrils (Baix Camp) compta amb 
una Escola Municipal de Música que es finança mit-
jançant les aportacions dels alumnes, l’Ajuntament de 
Cambrils i el Govern de La Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Considera el Govern que la comunicació d’una re-
ducció del 50% de la seva aportació prevista pel curs 
2012-13 posa en risc la continuïtat de l’Escola?

Palau del Parlament, 7 de març 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 aportacions econòmiques a l’Es-
cola Municipal de Música de Cambrils (Baix 
Camp) per cursos del 2009 ençà
Tram. 314-01659/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 5705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 Municipi de Cambrils (Baix Camp) compta amb 
una Escola Municipal de Música que es finança mit-
jançant les aportacions dels alumnes, l’Ajuntament de 
Cambrils i el Govern de La Generalitat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el detall de les aportacions del Govern de la 
Generalitat a l’Escola Municipal de Música de Cam-
brils per els cursos: 2009-2010, 2010-11, 2011-12, 
2012-2013?

Palau del Parlament, 7 de març 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 raons del col·lapse del Jutjat Penal 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-01660/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 5706 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– A què atribueix el col·lapse del Jutjat Penal de Torto-
sa, el més col·lapsat de Catalunya i un dels primers de 
tota Espanya?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Ferran Pedret i Santos Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir el col·lapse 
del Jutjat Penal de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-01661/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 5707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Núria Ventura Brus-
ca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures pensa emprendre per reduir el col-
lapse del Jutjat Penal de Tortosa?

Palau del Parlament, 6 de març de 2013 

Ferran Pedret i Santos Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’establir nous estudis uni-
versitaris a Igualada (Anoia)
Tram. 314-01662/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té previst el Govern que es puguin establir nous es-
tudis universitaris a la ciutat d’Igualada (Anoia) en els 
propers dos anys tot indicant quins serien?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de l’adscripció de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial d’Igualada a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya
Tram. 314-01663/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té previst el Govern que l’Escola Universitària d’En-
ginyeria Tècnica Industrial d’Igualada - L’Escola 
d’Adoberia (sent el seu titular el Consorci Escola Tèc-
nica d’Igualada) mantingui l’adscripció com a centre 

d’ensenyament superior a la Universitat Politècnica 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió que l’Escola Universitària d’En-
ginyeria Tècnica Industrial d’Igualada canviï 
la seva adscripció a una altra universitat
Tram. 314-01664/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5715 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– El Govern preveu que l’Escola Universitària d’Engi-
nyeria Tècnica Industrial d’Igualada - L’Escola d’Ado-
beria (sent el seu titular el Consorci Escola Tècnica 
d’Igualada) pugui canviar la seva adscripció a una al-
tra Universitat?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment del conveni 
signat entre l’Ajuntament d’Igualada, la Ge-
neralitat, la Universitat Politècnica de Catalu-
nya i el Consorci de l’Escola Tècnica d’Igua-
lada per al trasllat de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial
Tram. 314-01665/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5716 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el grau de compliment del conveni signat 
el passat mes d’octubre de 2012, entre L’Ajuntament 
d’Igualada, la Generalitat de Catalunya, la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consorci de l’Esco-
la Tècnica d’Igualada, (CETI), per al trasllat de l’Es-
cola d’Enginyeria al futur edifici universitari del Pla de 
la Massa?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions que ha de fer la Ge-
neralitat amb relació al conveni signat entre 
l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat, la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya i el Consorci 
de l’Escola Tècnica d’Igualada per al trasllat 
de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial
Tram. 314-01666/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5717 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Pel conveni signat el passat mes d’octubre de 2012, 
entre l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Cata-
lunya, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
i el Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada, (CETI), 
per al trasllat de l’Escola d’Enginyeria al futur edifici 
universitari del Pla de la Massa, quines aportacions ha 
de dur a terme la Generalitat de Catalunya, en quin 
termini i si aquestes, en el seu cas, han estat satisfetes 
efectivament?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els medicaments receptats els mesos 
de desembre, gener i febrer del 2011, 2012 i 
2013
Tram. 314-01667/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins són els medicaments (indicant grup terapèutic 
i regió sanitària) de les receptes dispensades el desem-
bre del 2011, el desembre del 2012, el gener del 2012, 
el gener de 2013, el febrer de 2012 i el febrer de 2013?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els indicadors de qualitat del material fun-
gible de la central de compres Logaritme, SA
Tram. 314-01668/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins són els indicadors de qualitat del material fun-
gible que disposa Logaritme, com a central de compres?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la previsió d’obertura i gestió de 
l’equipament sanitari i sociosanitari de les 
casernes de Sant Andreu, a Barcelona
Tram. 314-01669/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5724 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quines són les previsions d’obertura i de gestió de 
l’equipament sanitari i sociosanitari de Casernes Sant 
Andreu?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’activitat del centre d’urgències d’Hor-
ta i Cotxeres de Borbó, a Barcelona, des del 
tancament del centre de la Guineueta
Tram. 314-01670/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 ha estat l’activitat del centre d’urgències 
d’Horta i Cotxeres de Borbó des del tancament de la 
Guineueta, amb dades acumulades comparades amb 
el mateix període de l’any anterior?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de pagament a les oficines de 
farmàcia del deute pendent des del novem-
bre del 2012
Tram. 314-01671/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 la data de pagament prevista pel Govern de 
la Generalitat per fer efectiu els retards de pagament 
a les oficines de farmàcia des del novembre del 2012 i 
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quines són les propostes dialogades amb el Consell de 
Col·legi de Farmacèutics per l’any en curs?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dialogades amb les patro-
nals per al pagament al sector sanitari con-
certat el 2013
Tram. 314-01672/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quines són les accions dels Departaments de Salut i 
d’Economia, dialogades amb les patronals, per fer front 
als pagaments del sector concertat sanitari per l’any 2013?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi d’uniformes del personal del 
servei d’emergències mèdiques
Tram. 314-01673/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins han estat els concursos, motius i el cost del 
canvi d’uniformes del personal d’emergències mèdi-
ques a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres del centre d’atenció primària 
de l’illa d’equipaments del barri del Guinar-
dó, a Barcelona
Tram. 314-01674/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 quin estat es troben les obres del nou Centre 
d’Atenció Primària de l’Illa d’equipaments del Guinar-
dó, a Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització de les obres del centre 
d’atenció primària de l’illa d’equipaments del 
barri del Guinardó, a Barcelona
Tram. 314-01675/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quan preveu el Govern que finalitzin les obres del 
nou Centre d’Atenció Primària de l’Illa d’equipaments 
del Guinardó, a Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de la posada en funciona-
ment del centre d’atenció primària de l’illa 
d’equipaments del barri del Guinardó, a Bar-
celona
Tram. 314-01676/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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 la previsió del Govern per a la posada en 
funcionament del nou Centre d’Atenció Primària de 
l’Illa d’equipaments del Guinardó, a Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos que aportarà per a la po-
sada en funcionament del centre d’atenció 
primària de l’illa d’equipaments del barri del 
Guinardó, a Barcelona
Tram. 314-01677/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 5732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 12.03.2013

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: 

– Quins recursos aportarà el Govern per a la posada 
en funcionament del nou Centre d’Atenció Primària de 
l’Illa d’equipaments del Guinardó, a Barcelona? Quan 
i en quina partida els pressupostarà?

Palau del Parlament, 4 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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	Tram. 314-00334/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts i l’assessorament tècnic i empresarial destinats al foment de les sinergies i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries
	Tram. 314-00335/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a adequar els plans de modernització de les cooperatives agràries a la necessitat que tinguin un caràcter pluriennal mínim de tres anys
	Tram. 314-00336/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme davant l’Administració de l’Estat i de la Unió Europea per a evitar les limitacions en l’accés als ajuts per part de les cooperatives agràries
	Tram. 314-00337/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a l’impuls de la comercialització mitjançant les agrobotigues
	Tram. 314-00338/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per al foment de la cooperació en les explotacions agràries
	Tram. 314-00339/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de conscienciació dutes a terme en el sector per a la potenciació de la cultura empresarial i el model de cooperativisme agrari de futur
	Tram. 314-00340/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la posada en marxa del Pla estratègic nacional de suport a l’agricultura i l’alimentació
	Tram. 314-00342/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a fomentar l’equilibri en les relacions entre els productors, les indústries i els distribuïdors per mitjà de contractes per a l’augment de la competitivitat en el sector agrari
	Tram. 314-00343/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a l’impuls d’iniciatives per a compactar la cadena agroalimentària i obtenir el màxim valor afegit
	Tram. 314-00344/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a potenciar la transparència en la cadena agroalimentària i assolir la concertació intersectorial
	Tram. 314-00345/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per al foment dels productes certificats de qualitat en l’àmbit de l’alimentació
	Tram. 314-00346/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la promoció dels productes catalans i llur diferenciació amb distintius d’origen i qualitat en els sectors de la restauració i la gastronomia i als punts finals de venda
	Tram. 314-00347/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a l’estudi de la possibilitat de promocionar la comercialització de material genètic de races de bestiar autòctones com a valor econòmic de producte agroalimentari als efectes d
	Tram. 314-00348/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a promoure la comercialització del vi segons el model dels vins de denominació d’origen i destacar-ne la qualitat amb vista a la desaparició dels drets de vinya
	Tram. 314-00349/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la promoció del valor afegit dels productes agropecuaris provinents de zones de protecció ambiental especial
	Tram. 314-00350/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a generar sinergies entre els sectors agroalimentari, de la restauració i turístic per a la difusió i el foment dels productes agroalimentaris autòctons
	Tram. 314-00351/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris i les sinergies per al compliment de les normes que regulen el mercat, la compet
	Tram. 314-00352/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la millora de la competitivitat i la comercialització i el foment del coneixement dels mercats per mitjà d’eines de planificació estratègica i activitats formatives
	Tram. 314-00353/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la potenciació dels observatoris sectorials i de l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya per a l’aportació de models d’èxit de comercialització de productes agroali
	Tram. 314-00354/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme, en el marc de l’Observatori Agroalimentari de Preus, per a la creació d’un banc de dades per a l’anàlisi dels factors per a l’establiment del preu dels productes alimentaris
	Tram. 314-00355/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la transformació de Prodeca en una empresa mixta de serveis per a la internacionalització dels productes agropecuaris amb la participació del sector privat
	Tram. 314-00356/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a incrementar, en coordinació amb l’Administració de l’Estat, la promoció dels productes agroalimentaris catalans a l’exterior
	Tram. 314-00357/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a l’establiment, conjuntament amb el Govern de l’Estat, de sistemes de garantia del control de la traçabilitat dels productes d’importació
	Tram. 314-00358/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per al foment de la venda directa als consumidors i la modificació de la normativa que impedeix la venda directa en espais públics a les agrupacions de productors amb personalitat j
	Tram. 314-00359/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la identificació i la promoció del consum d’aliments frescos i artesanals
	Tram. 314-00360/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a intensificar el Pla interdepartamental per a la producció i l’alimentació ecològica de Catalunya
	Tram. 314-00361/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a establir un acord marc amb els productors i les administracions locals i supralocals per a implantar una xarxa territorial estable de comerços i centres de distribució de prod
	Tram. 314-00362/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la promoció de les escoles de capacitació agrària
	Tram. 314-00363/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a incentivar la formació contínua dels agricultors
	Tram. 314-00364/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a l’establiment d’un pla estratègic interdepartamental d’R+D+I en l’àmbit agroalimentari i rural
	Tram. 314-00365/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a incentivar els projectes de recerca i les actuacions de millora en l’àmbit agroalimentari
	Tram. 314-00366/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a reforçar la transferència tecnològica en producció agrària i forestal
	Tram. 314-00367/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a establir i desenvolupar un programa de recerca de mètodes alternatius en matèria fitosanitària i de medicaments veterinaris
	Tram. 314-00368/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la promoció d’un únic campus d’excel·lència internacional agroalimentari
	Tram. 314-00369/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a continuar impulsant la innovació tecnològica en les produccions alimentàries i l’elaboració de productes qualitativament diferenciats
	Tram. 314-00370/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a la revisió del Decret d’artesania alimentària amb l’objectiu de simplificar la tramitació d’expedients per a l’autorització d’obradors
	Tram. 314-00371/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla especial del Parc de la Serra del Montsant
	Tram. 314-00372/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vigència i l’aplicació de l’Agenda 21 del Montsant
	Tram. 314-00373/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de Forestal Catalana, SA, al Parc de la Serra del Montsant
	Tram. 314-00374/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció al Parc de la Serra del Montsant
	Tram. 314-00375/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius del conveni entre el Parc de la Serra del Montsant i la Diputació de Tarragona
	Tram. 314-00377/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que es duen a terme en el marc del conveni entre el Parc de la Serra del Montsant i la Diputació de Tarragona
	Tram. 314-00378/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’especificitat del conveni entre el Parc de la Serra del Montsant i el Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona
	Tram. 314-00379/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació que manté el Parc de la Serra del Montsant amb el Consell Comarcal del Priorat
	Tram. 314-00380/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions conjuntes del Parc de la Serra del Montsant i el Consell Comarcal del Priorat
	Tram. 314-00381/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a una intervenció quirúrgica, el nombre de llits i els serveis per als acompanyants de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 314-00391/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que treballen als centres i equipaments d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona
	Tram. 314-00434/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels peatges pels vehicles del Cos d’Agents Rurals
	Tram. 314-00648/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés d’adjudicació de l’obra d’adequació del Parc del Museu del Mar Les Casotes, de Sant Carles de la Ràpita (Montsià)
	Tram. 314-00976/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a ajornar la rehabilitació de la muralla d’Ulldecona (Montsià)
	Tram. 314-00981/10
	Resposta del Govern


	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’estalvi econòmic assolit amb la nova oferta multicanal de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
	Tram. 325-00010/10
	Resposta del president del Consell de Govern



	3.	Tramitacions en curs 
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els impagaments de la prestació econòmica per cures en l’entorn familiar
	Tram. 310-00023/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d’educació
	Tram. 310-00025/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planta d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 310-00026/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions que han sortit als mitjans de comunicació amb relació al director general dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 310-00027/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de les delegacions territorials de Televisió de Catalunya
	Tram. 310-00028/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les negociacions fetes amb Power Controls, de Sant Vicenç de Castellet (Bages), per al manteniment dels llocs de treball
	Tram. 310-00029/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació del Govern de l’Estat amb relació al percentatge de l’IRPF destinat a finalitats socials
	Tram. 310-00030/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes en la política exterior catalana del Projecte de llei estatal sobre l’acció i el servei exterior de l’Estat
	Tram. 310-00031/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol d’actuació per la pèrdua d’habitatge signat per diverses institucions
	Tram. 310-00032/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Comissió Intermediterrània de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes d’Europa
	Tram. 310-00033/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’increment de les exportacions en la indústria agroalimentària
	Tram. 310-00034/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sentència que anul·la una multa lingüística imposada per la retolació en un establiment comercial
	Tram. 310-00035/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00015/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00016/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00017/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00018/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00019/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00020/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00021/10
	Anunci


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

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

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la determinació prèvia del nombre d’actes i detinguts amb relació al dispositiu que els Mossos d’Esquadra van fer a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
	Tram. 311-00273/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les identificacions fetes durant el dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
	Tram. 311-00274/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els detinguts durant el dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
	Tram. 311-00275/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol de determinació prèvia d’actes i nombre de detinguts en els dispositius policials dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00276/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’objectiu del dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
	Tram. 311-00277/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació de l’Ajuntament de Badalona en el dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
	Tram. 311-00278/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la legalitat del dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
	Tram. 311-00279/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el respecte de la legalitat en les identificacions i les detencions efectuades pels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00280/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió per a traslladar l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a la nova seu
	Tram. 311-00281/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la no-utilització de la nova seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat per manca d’inversió en mobiliari
	Tram. 311-00282/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la legislació relativa a la neutralitat política en les actuacions del col·lectiu «Mossos per la Independència»
	Tram. 311-00283/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer que el col·lectiu «Mossos per la Independència» deixi de defensar una opció política
	Tram. 311-00284/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d’una associació per part del col·lectiu «Mossos per la Independència»
	Tram. 311-00285/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les competències amb relació al servei de rodalia
	Tram. 311-00290/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme des del traspàs del servei de rodalia
	Tram. 311-00291/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència en les freqüències de pas al servei de rodalia
	Tram. 311-00292/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de la signatura del conveni amb Renfe Operadora
	Tram. 311-00293/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per haver impedit l’entrada dels diputats al Parlament el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-00303/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per haver agredit diputats que entraven al Parlament el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-00304/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per haver convocat una concentració per a aturar el funcionament del Parlament el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-00305/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per haver agredit persones que entraven al Parlament i agents de l’autoritat el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-00306/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per haver difós informació sobre el dispositiu de seguretat desplegat davant del Parlament el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-00307/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones identificades per haver proferit insults i amenaces contra persones que entraven al Parlament i agents de l’autoritat el 15 de juny de 2011
	Tram. 311-00308/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions del conseller d’Interior per a posar a disposició judicial les persones que van actuar per aturar el Parlament i impedir-hi l’accés dels diputats el 2011
	Tram. 311-00309/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració del conseller d’Interior de la campanya forestal del 2012
	Tram. 311-00310/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució i la liquidació del pressupost de la campanya forestal del 2012
	Tram. 311-00311/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’incorporar noves mesures, recursos humans i mitjans materials a la propera campanya forestal
	Tram. 311-00312/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renúncia de la presidenta del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya a tenir el servei d’escorta dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00313/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els precedents de renúncia a tenir el servei d’escorta dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00314/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va rebre l’escrit de renúncia a tenir el servei d’escorta dels Mossos d’Esquadra presentat per la presidenta del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
	Tram. 311-00315/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses mantingudes entre el Departament d’Interior i la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya amb relació al servei d’escorta de la presidenta del Grup Parlamentari del Partit Popular d
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	Tram. 314-01518/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els detinguts durant el dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió entre el conseller d’Interior i la plataforma Mossos per la Independència
	Tram. 314-01548/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el conseller d’Interior i els sindicats dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-01549/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consells de la policia de l’1 de gener ençà
	Tram. 314-01550/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar els uniformes dels mossos d’esquadra
	Tram. 314-01551/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de vehicles de quatre rodes dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-01552/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb el Govern de l’Estat amb relació a les peticions dels sindicats dels Mossos d’Esquadra sobre l’edat de jubilació
	Tram. 314-01553/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies d’alteració de les dades sobre llistes i temps d’espera
	Tram. 314-01554/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la font de les dades d’una presentació publicada al web del Departament de Salut
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	Formulació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva
	Tram. 314-01559/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i els informes elaborats per la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva
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	Tram. 314-01566/10
	Formulació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís amb relació a la construcció de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-01568/10
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	Tram. 314-01587/10
	Formulació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a reestructurar la llarga estada en centres de salut mental el 2013 i les previsions per al 2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Banc de Sang i Teixits i sobre les sinergies amb l’Organització Catalana de Trasplantaments per al 2013
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llits per a pacients subaguts, de mitja estada, convalescents, de cures pal·liatives i de llarga estada per al 2013
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb relació al projecte «Créixer, innovar i millorar en salut» entre els hospitals Doctor Josep Trueta, de Girona, i Santa Caterina, de Salt, per al 2013
	Tram. 314-01613/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de llits sociosanitaris a la regió sanitària de Girona el 2013
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de serveis de tomografia computada, ressonància magnètica i medicina nuclear a la regió sanitària de Girona el 2012
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat quirúrgica programada als hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de la regió sanitària de Girona el 2012
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a l’atenció sociosanitària de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona el 2013
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a l’atenció sociosanitària de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de la regió sanitària de Girona el desembre de 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01618/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat de la unitat de rehabilitació de trastorns mentals greus de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona el 2012
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	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat de l’hospital de dia sociosanitari de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona el 2012
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla del 2009 ençà
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afirmacions relatives a l’impacte de la vacuna contra el virus del papil·loma humà en la reducció dels casos de càncer de cèrvix
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política de cobrament de l’assistència sanitària a les persones que no disposen de targeta sanitària individual
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de l’assistència sanitària exigit a determinats col·lectius
	Tram. 314-01624/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enviament de cartes per a acreditar l’empadronament i obtenir la targeta sanitària individual
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	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació del termini de les persones migrades per a obtenir la targeta sanitària individual
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de l’assistència sanitària exigit a persones que hi tenien dret
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política de cobrament de l’assistència sanitària a urgències dels centres d’atenció primària i hospitals a les persones que no disposen de targeta sanitària individual
	Tram. 314-01628/10
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