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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 la relació entre el funcionament del tren de gran velo-
citat entre Girona i la frontera francesa i la posada en mar-
xa de la línia de molt alta tensió
Tram. 310-00036/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desviament del trànsit de la carretera N-II al pas per 
les comarques gironines cap a l’autopista AP-7
Tram. 310-00037/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la privatització de serveis de la sanitat pública
Tram. 310-00038/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les despeses relatives a la commemoració del 1714
Tram. 310-00039/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les propostes d’actuació relatives a la immigració ir-
regular
Tram. 310-00040/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació dels titulars de participacions preferents o 
altres tipus de deute subordinat
Tram. 310-00041/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’avantprojecte de llei marc de la protecció social a 
Catalunya
Tram. 310-00042/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impacte en el dèficit consolidat de la Generalitat de 
l’anul·lació de l’adjudicació a Acciona del contracte de la 
gestió del servei d’abastiment d’aigua del Ter-Llobregat
Tram. 310-00043/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions de projecció de la cultura catalana a 
l’exterior
Tram. 310-00044/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les operacions de trànsit i l’accidentalitat a les carre-
teres
Tram. 310-00045/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius de la llei marc de la protecció social
Tram. 310-00046/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a res pondre 
oralment en el Ple sobre els peatges a les autopistes, la imposi-
ció de sancions als activistes de la campanya «No vull pagar» i 
la voluntat del Govern de resoldre aquest conflicte
Tram. 317-00022/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la rectificació de les seves políti-
ques i la represa dels ponts de diàleg, els pactes i la centra-
litat política
Tram. 317-00023/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el possible canvi de rumb polític 
després de la reunió amb el president del Govern de l’Estat i 
sobre el lliurament dels pressupostos
Tram. 317-00024/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la inviabilitat de l’elaboració 
dels pressupostos amb l’objectiu de dèficit exigit per l’Estat 
i sobre el compromís de mantenir-se en el camí del dret a 
decidir
Tram. 317-00025/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la data de lliurament dels pressu-
postos i el grup amb qui pensa aprovar-los
Tram. 317-00026/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el calendari de presentació dels 
pressupostos i el suport parlamentari per a aprovar-los
Tram. 317-00027/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre les actituds i les accions que 
cal portar a terme per a superar la situació d’emergència de 
les finances públiques i garantir la supervivència de l’auto-
govern
Tram. 317-00028/10
Substanciació p. 14
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1.25.10. 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
Substanciació p. 15

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
Substanciació p. 15

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre les 
aportacions econòmiques, pressu postades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Bar celona per a polítiques sanitàries en el 
pe rí o de 2010-2012
Tram. 314-00514/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions finalistes en matèria d’atenció 
primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2012
Tram. 314-00516/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
nova versió de la Cartera de serveis socials
Tram. 314-00663/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00666/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre l’or-
dre judicial per al desallotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00667/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre la 
denúncia de la propietat de la nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00668/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre 
l’ocupació il·legal d’una nau del passatge de Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00669/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 314-00670/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la de-
sestimació de la mediació d’un advocat en el desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 314-00671/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació del Departament d’Interior en els desallotja-
ments del carrer de Zamora del barri del Poblenou, de Bar-
celona
Tram. 314-00672/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació del Departament d’Interior en la batuda posterior 
als desallotjaments del carrer de Zamora del barri del Poble-
nou, de Barcelona
Tram. 314-00673/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del conseller d’Interior amb relació a les batudes 
indiscriminades dirigides a persones d’origen subsaharià
Tram. 314-00674/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de 
Barcelona en els desallotjaments del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 314-00675/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició de l’Ajuntament de Barcelona als Mossos d’Esquadra 
per a desallotjar una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00676/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de gas pebre per part dels Mossos d’Esquadra en el de-
sallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00677/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació del Departament d’Interior per a utilitzar 
el gas pebre
Tram. 314-00678/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones ateses en centres mèdics arran del de-
sallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00679/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre el 
protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra amb rela-
ció als desallotjaments exprés
Tram. 314-00680/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
suposats delictes flagrants a l’empara dels quals es va desa-
llotjar una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 314-00681/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels ocupants de la nau desallotjada del passatge 
de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00682/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contacte entre el Departament d’Interior i els serveis socials 
municipals amb relació al desallotjament d’una nau del pas-
satge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00683/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre la 
valoració del conseller d’Interior amb re lació al desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 314-00684/10
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la detenció de diverses persones en el desallotja-
ment d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poble-
nou, de Barcelona
Tram. 314-00685/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació amb relació a les persones detingudes 
en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00686/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’atesos pel metge forense de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de les Corts, a Barcelona, arran del de-
sallotjament d’una nau del passatge Ratés del barri del Po-
blenou, de Barcelona
Tram. 314-00687/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals es va posar a disposició de la Policia Na-
cional un detingut amb relació al desallotjament d’una nau 
del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00688/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’ingrés al Centre d’Internament per a Estrangers 
d’un detingut en el desallotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00689/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de les circumstàncies personals del detingut 
en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00690/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes perquè els mossos d’esquadra tinguin els 
mitjans necessaris per a fer llur feina
Tram. 314-00706/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per la qual uns mossos d’esquadra de Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat) van haver de demanar ajut urgent-
ment durant una actuació
Tram. 314-00707/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació del conveni col·lectiu dels grans magatzems
Tram. 314-00738/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda de la finca de la Torre d’en Mornau
Tram. 314-00739/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives a la prohibició de pas de vehicles pesants i ma-
quinària agrícola per la variant sud de Lleida
Tram. 314-00740/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de receptes d’ansiolítics, antidepressius, hipnòtics i 
antipsicòtics dispensades del 2003 ençà
Tram. 314-00742/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a receptes d’ansiolítics, antidepressius, hip-
nòtics i antipsicòtics dispensades del 2003 ençà
Tram. 314-00743/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat i el nombre de visites a la xarxa d’atenció primària 
de salut mental i addiccions
Tram. 314-00744/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat als programes relatius al joc patològic i 
als trastorns alimentaris del 2005 ençà, i sobre la planifica-
ció, l’estructura i l’execució d’aquests programes
Tram. 314-00746/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos diagnosticats com a trastorns alimen-
taris del 2003 ençà
Tram. 314-00747/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa relatiu al part natural
Tram. 314-00749/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa relatiu a la reproducció assistida del 
2000 ençà
Tram. 314-00750/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit les me-
sures per a disminuir les desigualtats en l’àmbit de la salut 
derivades de les desigualtats socials
Tram. 314-00751/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els sectors sanitaris amb programes compensadors de les 
desigualtats en l’àmbit de la salut derivades de les desigual-
tats socials
Tram. 314-00752/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de salut per classe social
Tram. 314-00754/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvis previstos en el Sistema d’Emergències Mèdiques
Tram. 314-00755/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis als serveis del 061-112 i de Sanitat Respon
Tram. 314-00756/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost dels canvis als serveis del 061-012 i de Sanitat 
Respon
Tram. 314-00757/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre el 
pagament de les subvencions del 2012 a les entitats especi-
alitzades en VIH i sida
Tram. 314-00758/10
Resposta del Govern p. 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions a les entitats del Programa VIH/
sida del 2003 ençà
Tram. 314-00759/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
copagament del transport sanitari i les prestacions ortopro-
tètiques
Tram. 314-00764/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de la igualtat en l’accés als medicaments des de 
la implantació del copagament de l’Estat i l’euro per recepta
Tram. 314-00765/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració del copagament de les prestacions ortoprotè-
tiques
Tram. 314-00769/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del cribratge poblacional del càncer de còlon el 
2013 i el 2014
Tram. 314-00771/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions d’obertura dels hospitals de Puigcerdà (Cerda-
nya) i d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-00772/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions i les confirmacions per a obtenir fons europeus 
destinats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona del 
2005 ençà
Tram. 314-00775/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions polítiques i legals amb relació a la supressió de l’eu-
ro per recepta pel Tribunal Constitucional
Tram. 314-00777/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació i la supressió de l’euro per recepta i els nous co-
pagaments de l’Estat
Tram. 314-00778/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
convocatòries de subvencions del 2012 del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 314-00789/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les adjudicacions de subvencions del Servei d’Ocupació de 
Catalunya el 2012
Tram. 314-00790/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les convocatòries de subvencions del 2012 del Departament 
d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-00791/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
adjudicacions de subvencions del Departament d’Empresa 
i Ocupació el 2012
Tram. 314-00792/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
simplificació administrativa i l’impacte que tindrà en la crea-
ció de llocs de treball
Tram. 314-00793/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes per a desenvolupar l’FP.Cat
Tram. 314-00794/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a atendre els desocupats
Tram. 314-00795/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels recursos del Fons social europeu per a polítiques 
actives d’ocupació
Tram. 314-00796/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum dels medicaments exclosos del finançament públic
Tram. 314-00800/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desdoblament de la carretera C-58 entre Viladecavalls i 
Vacarisses
Tram. 314-00828/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir l’accidentalitat de la carretera C-58 en-
tre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00829/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intensitat de trànsit de la carretera C-154 entre Gironella i 
Prats de Lluçanès
Tram. 314-00832/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del tercer centre d’atenció primària de Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-00836/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions d’efectes secundaris dels anticonceptius
Tram. 314-00837/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de receptes d’anticonceptius retirats per risc de 
trombosi el 2012
Tram. 314-00838/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a retirar anticonceptius orals
Tram. 314-00839/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos de transport sanitari de reforç del Pla integral d’ur-
gències de Catalunya
Tram. 314-00840/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en el transport sanitari de reforç del Pla integral d’ur-
gències de Catalunya
Tram. 314-00841/10
Resposta del Govern p. 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pesticides que causen la síndrome del despoblament dels 
ruscos d’abelles
Tram. 314-00843/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comercialització de la mel amb traces d’organismes genèti-
cament modificats
Tram. 314-00844/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de recerca del Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental
Tram. 314-00912/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eliminació dels residus sanitaris al CAP Badia del Vallès
Tram. 314-00930/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estratègies de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per a inte-
grar el sector agropecuari
Tram. 314-00970/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00971/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre la 
participació dels ens locals en l’adopció de mesures per a 
reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-00972/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre 
els ens locals que participen en l’adopció de mesures per a 
reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-00973/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les organitzacions agràries que participen en l’adopció de 
mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00974/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de les organitzacions agràries en l’adopció de 
mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00975/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimenta ció i Medi Natural a Tarragona amb relació 
al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de  Ma fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01139/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir els tràmits administratius de les 
empreses
Tram. 314-01186/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural amb relació a la possible 
adulteració amb carn de cavall de diferents productes ali-
mentaris
Tram. 314-01272/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació econòmica del Consorci del Parc de Collserola
Tram. 314-01469/10
Resposta del Govern p. 48

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
Resposta del Govern p. 49

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
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons del col·lapse dels jutjats de Terrassa (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-01653/10
Resposta del Govern p. 49

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
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assumptes entrats als jutjats de Vilanova i la Gel-
trú (Garraf) el 2012 i les causes de l’increment amb relació 
al 2011
Tram. 314-01655/10
Resposta del Govern p. 50

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
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons del col·lapse del Jutjat Penal de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-01660/10
Resposta del Govern p. 50

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
Resposta del Govern p. 51

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 els motius del tancament de les delegacions 
territorials al Pirineu, el Pallars, la Catalunya del Nord i les 
Terres de l’Ebre
Tram. 325-00011/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 51

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el cost de les corresponsalies del Pirineu, el 
Pallars, la Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre
Tram. 325-00012/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 51
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el nombre de peces informatives produïdes i 
emeses per les delegacions territorials del Pirineu, el Pallars, 
la Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre del 2007 ençà
Tram. 325-00013/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el cost anual de les delegacions de la Cor-
poració fora dels estudis centrals de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)
Tram. 325-00014/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’obligació de la Corporació d’emetre infor-
mació de tots els territoris de Catalunya i de produir-la en el 
territori mateix
Tram. 325-00015/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els mitjans per a produir i emetre la infor-
mació sobre els territoris en què la Corporació deixa de tenir 
delegacions
Tram. 325-00016/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 53

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 la relació entre el funcionament del tren de gran velo-
citat entre Girona i la frontera francesa i la posada en marxa 
de la línia de molt alta tensió
Tram. 310-00036/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desviament del trànsit de la carretera N-II al pas per 
les comarques gironines cap a l’autopista AP-7
Tram. 310-00037/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la privatització de serveis de la sanitat pública
Tram. 310-00038/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les despeses relatives a la commemoració del 1714
Tram. 310-00039/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les propostes d’actuació relatives a la immigració ir-
regular
Tram. 310-00040/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació dels titulars de participacions preferents o 
altres tipus de deute subordinat
Tram. 310-00041/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’avantprojecte de llei marc de la protecció social a 
Catalunya
Tram. 310-00042/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impacte en el dèficit consolidat de la Generalitat de 
l’anul·lació de l’adjudicació a Acciona del contracte de la 
gestió del servei d’abastiment d’aigua del Ter-Llobregat
Tram. 310-00043/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions de projecció de la cultura catalana a 
l’exterior
Tram. 310-00044/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les operacions de trànsit i l’accidentalitat a les carre-
teres
Tram. 310-00045/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius de la llei marc de la protecció social
Tram. 310-00046/10
Anunci p. 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00022/10
Anunci p. 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00023/10
Anunci p. 58

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00024/10
Anunci p. 58

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00025/10
Anunci p. 58

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00026/10
Anunci p. 58

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00027/10
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’actualitat política
Tram. 317-00028/10
Anunci p. 59

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els objectius de la modificació del Pla director ur-
banístic del sistema costaner
Tram. 311-00329/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pressupost per a mitjans de comunicació pú-
blics i privats en el període 2010-2012
Tram. 311-00330/10
Anunci p. 59
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la sol·licitud d’informació a Método 3 per part del 
Departament d’Interior
Tram. 311-00331/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el contingut de la informació prèvia adreçada 
a Método 3
Tram. 311-00332/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’afirmació del conseller d’Interior relativa a 
l’increment d’agents del Centre Nacional d’Intel·ligència 
a Cata lunya
Tram. 311-00333/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’intent de verificar la cobertura del Centre Nacio-
nal d’Intel·ligència en diversos països
Tram. 311-00334/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el motiu per a obligar el Grup d’Osona d’Uni-
tat Contra el Feixisme i el Racisme a modificar el lloc de la 
concentració convocada a Vic per al 6 d’abril de 2013 per 
aquest grup
Tram. 311-00335/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la relació entre l’obligació del Grup d’Osona 
d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de modificar el lloc 
de la concentració convocada a Vic per al 6 d’abril de 2013 
per aquest grup i el fet que un dirigent de Plataforma x Ca-
talunya tingui un habitatge proper al lloc de la convocatòria
Tram. 311-00336/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el possible criteri pel qual no es poden convocar 
actes públics a prop del domicili d’un dirigent de Plataforma 
x Catalunya a Vic
Tram. 311-00337/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la generalització de l’aplicació del criteri pel qual 
no es poden convocar actes públics a prop del domicili dels 
membres o dirigents de Plataforma x Catalunya
Tram. 311-00338/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu de la prevalença dels drets d’un dirigent 
de Plataforma x Catalunya per sobre dels drets públics de 
reunió i de la llibertat d’expressió dels ciutadans
Tram. 311-00339/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la composició de les comissions mixtes entre la 
Generalitat i el Govern de l’Estat en data del 3 d’abril de 2013
Tram. 311-00340/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la vigència dels nomenaments dels membres 
de les comissions mixtes entre la Generalitat i el Govern de 
l’Estat després de les eleccions del 25 de novembre de 2012
Tram. 311-00341/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la presidència de la part catalana de les comissi-

ons mixtes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat el 2012 
i el 2013
Tram. 311-00342/10
Anunci p. 64

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació del projecte d’adaptació a persones 
amb mobilitat reduï da de l’estació Rambla Just Oliveras de 
la línia 1 del metro
Tram. 314-02006/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les obres d’adaptació a persones amb mobi-
litat reduïda de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro
Tram. 314-02007/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució per fases de les obres d’adaptació a persones 
amb mobilitat reduïda de l’estació Rambla Just Oliveras de 
la línia 1 del metro
Tram. 314-02008/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració del Pla territorial sectorial agrari
Tram. 314-02009/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers que han sol·licitat la targeta sanitària 
individual en data del 31 de març de 2013
Tram. 314-02010/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones requerides pel Servei Català de la Salut 
per a acreditar llur empadronament i poder obtenir la targeta 
sanitària individual que no han estat trobades
Tram. 314-02011/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estrangers que han obtingut la targeta sanitària in-
dividual de nivell I i de nivell II
Tram. 314-02012/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denegacions de la targeta sanitària individual i els 
motius de denegació
Tram. 314-02013/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de valoracions de les comissions creades per a 
acreditar el pas del nivell I al nivell II de les targetes sanitàries 
individuals i els casos desestimats
Tram. 314-02014/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de residents que no tenen la targeta sanitària indivi-
dual i els motius pels quals no la tenen
Tram. 314-02015/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de redacció del projecte de via verda entre Tortosa 
i Vinallop
Tram. 314-02016/10
Formulació p. 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de les administracions locals en la redacció del 
projecte de via verda entre Tortosa i Vinallop
Tram. 314-02017/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prioritat pressupostària de l’execució del projecte de via verda 
entre Tortosa i Vinallop
Tram. 314-02018/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de redacció del projecte de via verda entre Vinallop 
i Amposta
Tram. 314-02019/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de les administracions locals en la redacció del 
projecte de via verda entre Vinallop i Amposta
Tram. 314-02020/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prioritat pressupostària de l’execució del projecte de via verda 
entre Vinallop i Amposta
Tram. 314-02021/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’es-
tat de redacció del projecte de via verda entre Amposta i Sant 
Carles de la Ràpita
Tram. 314-02022/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació de les administracions locals en la redac-
ció del projecte de via verda entre Amposta i Sant Carles 
de la Ràpita
Tram. 314-02023/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prioritat pressupostària de l’execució del projecte de via ver-
da entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita
Tram. 314-02024/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat de prolongar fins a les Cases d’Alcanar la via ver-
da que ha d’arribar a Sant Carles de la Ràpita
Tram. 314-02025/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’algun projecte de via verda al Baix Maestrat, 
a Castelló
Tram. 314-02026/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’enllaçar la hipotètica via verda del Baix Maestrat, 
a Castelló, amb les projectades a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-02027/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a l’establiment d’un conveni amb el Ministeri 
de l’Interior per a crear un nou marc de col·laboració i execu-
ció en matèria de seguretat nuclear
Tram. 314-02028/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes del venciment del conveni signat amb la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública
Tram. 314-02029/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a les línies d’educació secundària obligatòria 
del curs 2013-2014 als instituts de Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-02030/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació que s’ha donat a les associacions de mares i pa-
res dels centres educatius de Martorell (Baix Llobregat) amb 
relació al tancament o l’increment de línies d’educació se-
cundària obligatòria
Tram. 314-02031/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un nou institut a Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-02032/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’aplicar increments de les taxes universitàries als 
graus i màsters el curs 2013-2014
Tram. 314-02033/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
generació d’ingressos privats per la via de pagaments de 
serveis sanitaris o complementaris
Tram. 314-02034/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
naturalesa jurídica del projecte CIMS
Tram. 314-02035/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dependència contractual administrativa dels càrrecs direc-
tius del projecte CIMS
Tram. 314-02036/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat assistencial a l’Hospital de Santa Caterina de Giro-
na i Salt, a la Clínica Girona i a la Clínica Salut
Tram. 314-02037/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla equivalent dels hospitals Josep Trueta i Santa Ca-
terina
Tram. 314-02038/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat i de les llistes d’espera als hospitals 
Josep Trueta i Santa Caterina
Tram. 314-02039/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de trasllat del laboratori de l’Hospital Josep True-
ta i del laboratori de salut pública de Girona
Tram. 314-02040/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis unificats entre els hospitals de Santa Caterina i 
Josep Trueta
Tram. 314-02041/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis i temptatives de suïcidis del 2012
Tram. 314-02042/10
Formulació p. 76



16 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 61

SUMARI 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dèficits acumulats i els plans econòmics de les universitats 
públiques
Tram. 314-02043/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les plantilles del personal docent i investigador, del perso-
nal d’administració i serveis i altre personal de les universi-
tats del 2010 amb relació al 2012 i sobre les previsions per 
al 2013
Tram. 314-02044/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública que 
cobren taxes per la dispensació de proves diagnòstiques en 
suport digital
Tram. 314-02045/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació de les inversions del Consorci Salut Mar per a 
l’Hospital del Mar, de Barcelona, per al període 2013-2018
Tram. 314-02046/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques Equitat tramitades a les universitats públi-
ques el curs 2012-2013
Tram. 314-02047/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte en la docència i la recerca a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya de l’acomiadament de professors
Tram. 314-02048/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre 
la facturació de l’activitat privada als hospitals de la Xar-
xa Hospitalària d’U tilització Pública els anys 2003, 2010, 
2011 i 2012
Tram. 314-02049/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla de viabilitat acordat amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya per al curs actual i els quatre propers
Tram. 314-02050/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment d’un tracte igualitari entre els usuaris de la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-02051/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta d’activitat privada progra mada aprovada per la Fun-
dació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau
Tram. 314-02052/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes per al 2013 per a compartir la història clínica 
i medicamentosa dels pacients entre les àrees bàsiques de 
salut, els hospitals, la xarxa sanitària pública i les oficines 
de farmàcia
Tram. 314-02053/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en la figura jurídica de l’Hospital Fundació Benèfica 
Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-02054/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tres últimes convocatòries de subvencions Conforcat per al 
finançament de plans de formació intersectorial
Tram. 314-02055/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre 
les informacions aparegudes en la premsa escrita relatives 
al curs impartit per un condemnat per assassinat al Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-02056/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a l’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02057/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de canvi de concertació amb les oficines de farmà-
cia per al 2013
Tram. 314-02058/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les solucions financeres per al pagament a les oficines de 
farmàcia
Tram. 314-02059/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de pagament dels endarreriments a les oficines 
de farmàcia
Tram. 314-02060/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
possibles solucions per a abastar de medicaments i produc-
tes sanitaris les oficines de farmàcia
Tram. 314-02061/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dificultats de dispensació a les oficines de farmàcia registra-
des en el Servei Català de la Salut
Tram. 314-02062/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els medicaments i els grups terapèutics amb problemes de 
dispensació a les oficines de farmàcia pels retards de paga-
ment de la Generalitat
Tram. 314-02063/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de farmàcies amb problemes pels retards de paga-
ment de la Generalitat
Tram. 314-02064/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions perquè les oficines de farmàcia cobrin els 
pagaments del Servei Català de la Salut a càrrec del fons de 
liquiditat autonòmic
Tram. 314-02065/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa farmacèutica pública i privada
Tram. 314-02066/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
hospitals i centres sanitaris públics que ofereixen serveis o 
complements sanitaris de pagament
Tram. 314-02067/10
Formulació p. 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contactes dels ciutadans amb el sistema sanitari 
públic entre el 2003 i el 2012
Tram. 314-02068/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
carpeta personal de salut
Tram. 314-02069/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes de coordinació assistencial per a Tarragona
Tram. 314-02070/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes de cooperació assistencial per a l’atenció psi qui à -
trica a Reus (Baix Camp)
Tram. 314-02071/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’elaboració de l’Informe so bre els procediments 
legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de 
Cata lunya poden ser consultats sobre llur futur polític col-
lectiu
Tram. 314-02072/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan que va encarregar l’Informe so bre els procediments 
legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de 
Cata lunya poden ser consultats sobre llur futur polític col-
lectiu
Tram. 314-02073/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
experts que han elaborat l’Informe sobre els procediments 
legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col-
lectiu
Tram. 314-02074/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un informe relatiu als riscos derivats de les ac-
tivitats d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02075/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost econòmic anual del servei d’urgències nocturnes del 
CAP La Garriga
Tram. 314-02076/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda de la planta de tractament de residus especials de 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-02077/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions fetes a Spanair des que va aturar l’activitat
Tram. 314-02078/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de la compensació als transportistes del recàrrec 
per la venda d’hidrocarburs el període 2010-2012
Tram. 314-02079/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de l’arranjament d’unes escales situades a la carre-
tera BV-2249, a l’entrada de Gelida (Alt Penedès)
Tram. 314-02080/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
esllavissades produïdes per les pluges al cinturó de ronda de 
la C-532, de Sant Sadurní d’Anoia, que enllaça amb la carre-
tera C-243
Tram. 314-02081/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació prèvia de part de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca de les accions anomenades «escrache»
Tram. 314-02082/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dispositius de telepeatge de què disposa el De-
partament d’Interior
Tram. 314-02083/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús dels dispositius de telepeatge fet pels Mossos 
d’Esquadra en trajectes fora de Catalunya del 2010 al 2012
Tram. 314-02084/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’ús dels dispositius de telepeatge fet pel Cos de 
Bombers en trajectes fora de Catalunya del 2010 al 2012
Tram. 314-02085/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’ús dels dispositius de telepeatge fet pel Cos de 
Mossos d’Esquadra per l’ús d’aparcaments el 2012
Tram. 314-02086/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’ús dels dispositius de telepeatge fet pel Cos de 
Bombers per l’ús d’aparcaments el 2012
Tram. 314-02087/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de remodelació de l’Hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02088/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model hospitalari previst per a l’Hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02089/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
voluntat de convertir l’Hospital de Viladecans (Baix Llobre-
gat) en un hospital lleuger
Tram. 314-02090/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis que oferirà l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) 
després de la seva remodelació
Tram. 314-02091/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits previst a l’Hospital de Viladecans (Baix Llo-
bregat) després de la seva remodelació
Tram. 314-02092/10
Formulació p. 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) després de 
la seva remodelació
Tram. 314-02093/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions entre el Departament de Salut i els ajuntaments de 
Viladecans, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat, Be-
gues i Gavà per a planificar el futur de l’Hospital de Vilade-
cans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02094/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de compra d’activitat per part del Servei Català de 
la Salut a l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02095/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat amb Acció Cultural del País Valencià pel qual 
s’atorguen subvencions a aquesta entitat per diversos con-
ceptes
Tram. 314-02096/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat amb l’Associació d’Amics de la Bressola pel 
qual s’atorga una subvenció a aquesta entitat per a pagar els 
docents de les escoles de La Bressola
Tram. 314-02097/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat amb l’Obra Cultural Balear pel qual s’atorga 
una subvenció a aquesta entitat per a activitats de promoció 
de la llengua catalana a les Illes Balears
Tram. 314-02098/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat amb Òmnium Cultural pel qual s’atorga una 
subvenció a aquesta entitat per diversos conceptes
Tram. 314-02099/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
detall de les subvencions que ha rebut l’Associació de Publi-
cacions Periòdiques en Català atorgades pel conveni signat 
amb aquesta entitat
Tram. 314-02100/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el conveni signat amb la Fundació Privada Audiències de la 
Comunicació i la Cultura pel qual s’atorga una subvenció a 
aquesta entitat per al projecte «Baròmetre de la Comunica-
ció i la Cultura»
Tram. 314-02101/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obligació del Grup d’Osona d’Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme d’haver de modificar el lloc de la concentració convo-
cada a Vic per al 6 d’abril de 2013 per aquest grup
Tram. 314-02102/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis en els serveis d’urgències i emergències del Sol-
sonès
Tram. 314-02103/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució i finalització de les obres del CAP 3, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02104/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a reprendre les obres del CAP 3, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02105/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de la necessitat d’un tercer centre d’atenció 
primària a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02106/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi «Informe 
sobre les modificacions estatutàries de la Llei 8/2007, del 30 
de juliol, de l’Institut Català de la Salut, necessàries perquè 
la institució pugui ampliar les seves fórmules organitzatives»
Tram. 314-02107/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi «Informe sobre les modificacions estatutà-
ries de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de 
la Salut, necessàries perquè la institució pugui ampliar les 
seves fórmules organitzatives»
Tram. 314-02108/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre la 
consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi «Informe 
sobre el nou model organitzatiu de l’Institut Català de la Salut»
Tram. 314-02109/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi «Informe sobre el nou model organitzatiu de 
l’Institut Català de la Salut»
Tram. 314-02110/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi «Infor-
me sobre la possible aplicació del REGE (règim especial del 
grup d’entitats) a l’Institut Català de la Salut a efectes de la 
tributació de l’IVA»
Tram. 314-02111/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi «Informe sobre la possible aplicació del RE-
GE (règim especial del grup d’entitats) a l’Institut Català de la 
Salut a efectes de la tributació de l’IVA»
Tram. 314-02112/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi «Adap-
tació dels Estatuts de l’Institut Català de la Salut a la Llei 
Òmnibus»
Tram. 314-02113/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi «Adaptació dels Estatuts de l’Institut Català 
de la Salut a la Llei Òmnibus»
Tram. 314-02114/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lloguer d’habitacions per a ús turístic a través d’empreses de 
consum col·laboratiu
Tram. 314-02115/10
Formulació p. 101
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic
Tram. 314-02116/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes relatives als instituts escola que preveu la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 314-02117/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilitat dels instituts escola per al garantiment d’una educa-
ció pública de proximitat i qualitat
Tram. 314-02118/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
instituts escola com a alternativa al tancament d’escoles pú-
bliques i línies de P3
Tram. 314-02119/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de projectes d’institut escola en què està treballant
Tram. 314-02120/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista d’inici del primer projecte d’institut escola
Tram. 314-02121/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició de les comissions mixtes entre la Generalitat i el 
Govern de l’Estat el 3 d’abril de 2013
Tram. 314-02122/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vigència dels nomenaments dels membres de les comissi-
ons mixtes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat després 
de les eleccions del 25 de novembre de 2012
Tram. 314-02123/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presidència de la part catalana de les comissions mixtes en-
tre la Generalitat i el Govern de l’Estat el 2012 i el 2013
Tram. 314-02124/10
Formulació p. 104

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 la relació entre el funcionament 
del tren de gran velocitat entre Girona i la 
frontera francesa i la posada en marxa de 
la línia de molt alta tensió
Tram. 310-00036/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el desviament del trànsit de la 
carretera N-II al pas per les comarques giro-
nines cap a l’autopista AP-7
Tram. 310-00037/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la privatització de serveis de la 
sanitat pública
Tram. 310-00038/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les despeses relatives a la com-
memoració del 1714
Tram. 310-00039/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les propostes d’actuació relati-
ves a la immigració irregular
Tram. 310-00040/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació dels titulars de parti-
cipacions preferents o altres tipus de deute 
subordinat
Tram. 310-00041/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’avantprojecte de llei marc de la 
protecció social a Catalunya
Tram. 310-00042/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impacte en el dèficit consoli-
dat de la Generalitat de l’anul·lació de l’adju-
dicació a Acciona del contracte de la gestió 
del servei d’abastiment d’aigua del Ter-Llo-
bregat
Tram. 310-00043/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions de projecció de 
la cultura catalana a l’exterior
Tram. 310-00044/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les operacions de trànsit i l’acci-
dentalitat a les carreteres
Tram. 310-00045/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius de la llei marc de la 
protecció social
Tram. 310-00046/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els peatges a 
les autopistes, la imposició de sancions als ac-
tivistes de la campanya «No vull pagar» i la vo-
luntat del Govern de resoldre aquest conflicte
Tram. 317-00022/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la rectifica-
ció de les seves polítiques i la represa dels 
ponts de diàleg, els pactes i la centralitat 
política
Tram. 317-00023/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el possible 
canvi de rumb polític després de la reunió 
amb el president del Govern de l’Estat i so-
bre el lliurament dels pressupostos
Tram. 317-00024/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la inviabi-
litat de l’elaboració dels pressupostos amb 
l’objectiu de dèficit exigit per l’Estat i sobre 
el compromís de mantenir-se en el camí del 
dret a decidir
Tram. 317-00025/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la data de 
lliurament dels pressupostos i el grup amb 
qui pensa aprovar-los
Tram. 317-00026/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el calendari 
de presentació dels pressupostos i el suport 
parlamentari per a aprovar-los
Tram. 317-00027/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les actituds 
i les accions que cal portar a terme per a su-
perar la situació d’emergència de les finan-
ces públiques i garantir la supervivència de 
l’autogovern
Tram. 317-00028/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.
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1.25.10. 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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, tinguda el 04.04.2013, DSPC-C 65.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, tinguda el 04.04.2013, DSPC-C 65.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
so bre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Bar-
celona per a polítiques sanitàries en el pe rí-
o de 2010-2012
Tram. 314-00514/10

Resposta del Govern
Reg. 9440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00514/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liqui-
dades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques sa-
nitàries en el període 2010-2012

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 les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-00514/10 i 
314-00516/10 es responen de forma conjunta.

Les aportacions econòmiques de la Generalitat de Ca-
talunya a ens ubicats a la ciutat de Barcelona pels con-
ceptes esmentats a les preguntes més amunt indicades, 
i pel que fa al període 2010-2012, són consultables en 
la còpia del Compte General de la Generalitat corres-
ponent a cada exercici, que la Intervenció General del 
Departament d’Economia i Coneixement, lliura cada 
any a la Secretaria General del Parlament de Catalu-
nya per posar-la a disposició de tots els grups parla-
mentaris.

Per altra banda, i en compliment del que estableix l’ar-
ticle 79 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, el conseller d’Economia i 
Finances tramet al Parlament, a títol informatiu i d’es-
tudi per a la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, i fa publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, trimestralment i dintre del trimestre se-
güent, l’estat mensual de desenvolupament i d’execu-
ció del pressupost de la Generalitat i de les seves mo-
dificacions.

Finalment indicar que aquesta informació també es 
pot consultar al web del Departament d’Economia i 
Coneixement, a la pàgina que publica l’estat d’execu-
ció mensual dels pressupostos de la Generalitat.

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions finalis-
tes en matèria d’atenció primària liquidat a 
l’Ajuntament de Barcelona el 2012
Tram. 314-00516/10

Resposta del Govern
Reg. 9440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00514/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la nova versió de la Cartera de serveis 
socials
Tram. 314-00663/10

Resposta del Govern
Reg. 10180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00663/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la nova versió de la Cartera de serveis socials

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
Cartera de Serveis Socials, actualment prorrogada, es-
tà en fase d’estudi i d’anàlisi.

D’acord amb el que estableix l’article 25 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el Govern 
ha de garantir la participació cívica en el procés d’ela-
boració i revisió de la Cartera de serveis socials.

Barcelona, 5 d’abril de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desallotjament d’una nau del pas-
satge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 314-00666/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00666/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres, David Compa-
nyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta 
a les preguntes parlamentàries 314-00666/10, 314-
00667/10, 314-00668/10, 314-00669/10, 314-00670/10, 

314-00671/10, 314-00672/10, 314-00673/10, 314-00674/10, 
314-00675/10, 314-00676/10, 314-00677/10, 314-00678/10, 
314-00679/10, 314-00680/10, 314-00681/10, 314-00682/10, 
314-00683/10, 314-00684/10, 314-00685/10, 314-00686/10, 
314-00687/10, 314-00688/10, 314-00689/10 i 314-00690/10.

El desallotjament d’una nau del passatge de Ratés, al 
barri del Poble Nou de Barcelona, el dia 10 de gener 
de 2013, va ser conseqüència del requeriment per part 
del propietari de l’immoble, acompanyat de la denún-
cia corresponent i de la posterior constatació de la co-
missió d’un delicte flagrant.

A les 10: 30 hores, el propietari de l’immoble va ma-
nifestar verbalment la seva denúncia al cap de torn de 
l’Àrea Bàsica Policial Sant Martí, a on es va adreçar, 
posteriorment, a les 12: 28 hores, per formular la de-
núncia per escrit.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) va tenir coneixement de l’incident el dia 10 de 
gener de 2013, a les 09: 18 hores, a través de la Sala de 
Coordinació Regional de Barcelona.

Pel que fa al moment de la intervenció, el cos de Mos-
sos d’Esquadra va actuar segons les informacions que 
constaven a les actes de declaració del denunciant i 
de dos testimonis que coincidien en les seves versi-
ons de que els fets haurien succeït en el període que es 
considera establert com a delicte flagrant.

Quant a la desestimació de la mediació oferta per l’ad-
vocat Andrés Garcia Berrio, es va produir perquè en 
el moment en què es va personar l’advocat esmentat 
al lloc dels fets l’execució del desallotjament ja s’ha-
via iniciat.

En relació amb l’actuació al carrer Zamora, al barri 
del Poble Nou de Barcelona, el dia 7 de gener de 2013, 
la PG-ME no va participar directament en el desallot-
jament, sinó que va donar suport, de forma puntual, a 
la dotació de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) 
que es trobava regulant el pas de vehicles al carrer es-
mentat, a petició seva.

La PG-ME no realitza cap «batuda indiscriminada»; 
les seves actuacions s’emmarquen dins el respecte es-
crupolós dels preceptes legals vigents.

Pel que fa a la coordinació entre l’Ajuntament de Bar-
celona i el Departament d’Interior en aquests desallot-
jaments, la PG-ME no va participar en els fets del dia 
7 de gener al carrer Zamora; en els incidents del 
dia 10 de gener, la GUB va participar controlant els 
accessos propers a la zona. La PG-ME no va actuar 
en el desallotjament del passatge de Ratés a petició de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Quant a la utilització d’esprais pebre pels Mossos 
d’Esquadra en el desallotjament del dia 10 de gener, 
atenent a l’actitud agressiva dels ocupants i per garan-
tir tant llur seguretat com la de les dotacions policials, 
es va utilitzar un esprai de defensa personal, fent un 
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sol ús a l’aire, sense dirigir-lo a cap persona, donant 
compliment a totes les exigències legals i procedimen-
tals vigents.

La Direcció General de la Policia va emetre, en data 
26 d’abril de 2012, la instrucció 8/2012 sobre la uti-
lització d’armes i eines d’ús policial. En aquesta ins-
trucció es determinen els procediments d’actuació 
en re lació amb la tinença i l’ús d’altres armes regla-
mentades diferents de les de foc i d’eines d’ús  policial 
per part dels membres de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra, per a dur a terme les seves 
funcions. Entre aquestes armes reglamentades es con-
templen els esprais de defensa personal que han de ser 
utilitzats en forma i manera segons el que estableix la 
instrucció esmentada, que és de caràcter intern.

Pel que fa a les persones ateses en centres mèdics, du-
es persones van ser ateses al CAP Sant Martí abans 
de la seva entrada a l’Àrea de Custodia de Detinguts de 
les Corts, per contusions. Com a resultat de l’actuació, 
també dos agents van haver de ser atesos per irrita-
ció als ulls i per una ferida a la mà.

El cos de Mossos d’Esquadra actua en els anomenats 
«desallotjaments exprés» d’acord amb la Llei 10/1994, 
d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra.

L’actuació al passatge de Ratés es va fonamentar en 
base a la presumpta comissió d’un delicte d’usurpació 
violenta i ocupació d’immobles buits. La PG-ME va 
dur a terme una actuació congruent, oportuna i pro-
porcionada en relació amb la situació violenta genera-
da per l’actitud agressiva i de resistència dels ocupants 
amb què es van trobar en el moment de realitzar el 
desallotjament.

El dia 10 de gener no hi va haver cap comunicació en-
tre el Departament d’Interior i els serveis socials mu-
nicipals en relació amb el desallotjament de la nau del 
passatge de Ratés.

Un cop valorada la intervenció en relació amb els fets 
succeïts, es considera que l’actuació policial va ser 
pertinent, adequada a la situació i a la legalitat vigent.

Quant a les detencions, es van dur a terme per la co-
missió dels presumptes delictes d’usurpació violenta, 
ocupació d’immobles buits i de resistència als agents 
de l’autoritat. Les persones van ser informades clara-
ment en el moment en què es va formalitzar llur deten-
ció de les raons que la motivaven, així com dels drets 
que els assistien com a persones detingudes.

El metge adscrit a l’Àrea de Custòdia de Detinguts de 
les Corts va atendre una persona. Pel que fa al resultat, 
no consta diagnòstic; segons el motiu de la consulta 
«refereix cefalea i coïssor en mans».

En relació amb la detenció del senyor Josuf Idriss, es 
va posar a disposició del Cos Nacional de Policia per-
què la seva situació administrativa a l’Estat espanyol 

constava com a irregular. En aquests casos, és el cos 
policial esmentat l’encarregat d’informar al lletrat de 
la persona implicada. El Departament d’Interior no 
disposa de competències en matèria d’estrangeria, per 
la qual cosa desconeix quines van ser les raons que 
van motivar el seu internament al Centre d’Interna-
ment d’Estrangers.

Finalment, assenyalar que la PG-ME actua en defensa 
dels drets i les llibertats dels ciutadans amb indepen-
dència del lloc on es trobin empadronats.

Barcelona, 26 de març de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’ordre judicial per al desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00667/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la denúncia de la propietat de la nau del 
passatge de Ratés del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 314-00668/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’ocupació il·legal d’una nau del passatge 
de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00669/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en 
el desallotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00670/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la desestimació de la mediació d’un advo-
cat en el desallotjament d’una nau del passatge 
de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00671/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació del Departament d’In-
terior en els desallotjaments del carrer de 
Zamora del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00672/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació del Departament d’Interior 
en la batuda posterior als desallotjaments 
del carrer de Zamora del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 314-00673/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del conseller d’Interior 
amb relació a les batudes indiscriminades 
dirigides a persones d’origen subsaharià
Tram. 314-00674/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació entre el Departament 
d’Interior i l’Ajuntament de Barcelona en els 
desallotjaments del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 314-00675/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició de l’Ajuntament de Barcelo-
na als Mossos d’Esquadra per a desallotjar 
una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00676/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de gas pebre per part dels Mos-
sos d’Esquadra en el desallotjament d’una 
nau del passatge de Ratés del barri del Po-
blenou, de Barcelona
Tram. 314-00677/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació del Departament 
d’Interior per a utilitzar el gas pebre
Tram. 314-00678/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ateses en cen-
tres mèdics arran del desallotjament d’una 
nau del passatge de Ratés del barri del Po-
blenou, de Barcelona
Tram. 314-00679/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el protocol d’actuació del cos de Mossos 
d’Esquadra amb relació als desallotjaments 
exprés
Tram. 314-00680/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els suposats delictes flagrants a l’em-
para dels quals es va desallotjar una nau del 
passatge de Ratés del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 314-00681/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels ocupants de la nau de-
sallotjada del passatge de Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00682/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contacte entre el Departament d’In-
terior i els serveis socials municipals amb 
relació al desallotjament d’una nau del pas-
satge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 314-00683/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la valoració del conseller d’Interior amb re-
lació al desallotjament d’una nau del passatge 
de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00684/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la detenció de diverses 
persones en el desallotjament d’una nau del 
passatge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 314-00685/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació amb relació a 
les persones detingudes en el desallotja-
ment d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00686/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’atesos pel metge forense 
de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
les Corts, a Barcelona, arran del desallotja-
ment d’una nau del passatge Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00687/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals es va posar a 
disposició de la Policia Nacional un detingut 
amb relació al desallotjament d’una nau del 
passatge de Ratés del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 314-00688/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’ingrés al Centre d’In-
ternament per a Estrangers d’un detingut en 
el desallotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00689/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de les circumstàncies 
personals del detingut en el desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 314-00690/10

Resposta del Govern
Reg. 9622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00666/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes perquè els mos-
sos d’esquadra tinguin els mitjans necessa-
ris per a fer llur feina
Tram. 314-00706/10

Resposta del Govern
Reg. 9623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00706/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes perquè els mossos d’esquadra 
tinguin els mitjans necessaris per a fer llur feina

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00706/10.

El cos de Mossos d’Esquadra disposa de l’adient i 
suficient flota de vehicles de manera que la prestació 
del servei queda garantida, així com la capacitat de 
resposta policial i el manteniment de la seguretat 
pública.

Les mesures pressupostaries aplicades no han afectat 
en cap cas ni han tingut cap conseqüència sobre la res-
posta del cos de Mossos d’Esquadra a les demandes 
ciutadanes de seguretat.

Finalment, a la qüestió relativa al lliurament d’armi-
lles lleugeres als agents que les necessitin en funció 
del servei, es donarà compliment d’acord amb la Re-
solució 45/X, aprovada a la Comissió d’Interior que va 
tenir lloc el proppassat 21 de març de 2013.

Barcelona, 26 de març de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó per la qual uns mossos d’esqua-
dra de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobre-
gat) van haver de demanar ajut urgentment 
durant una actuació
Tram. 314-00707/10

Resposta del Govern
Reg. 9624 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00707/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la raó per la qual uns mossos d’esquadra de Sant Vi-
cenç dels Horts (Baix Llobregat) van haver de dema-
nar ajut urgentment durant una actuació

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00707/10.

Els fets als quals fa referència la pregunta parlamentà-
ria van tenir lloc el passat 4 de gener, durant el període 
de relleu dels diferents torns de servei policial.

La naturalesa de l’incident va fer necessària la gestió 
de recolzament policial, motiu pel qual es va comissi-
onar un patrulla d’un altre sector.

Els agents que en aquells moments entraven de servei, 
per iniciativa pròpia, van decidir atansar-se al lloc dels 
fets per tal d’oferir el seu recolzament policial.

Tot i això, recordar que, encara que el context eco-
nòmic actual generi importants constriccions pres-
supostàries, els vehicles policials de què disposa la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra perme-
ten garantir els serveis de seguretat pública al nostre 
país.

Barcelona, 26 de març de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació del conveni col·lectiu 
dels grans magatzems
Tram. 314-00738/10

Resposta del Govern
Reg. 10186 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00738/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la negociació del conveni col·lectiu dels grans magat-
zems

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

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

D’acord amb la informació apareguda en els mitjans 
de comunicació, el conveni col·lectiu de grans magat-
zems va ser signat en data 31 de gener de 2013 per 
l’Associación Nacional de Grandes Empresas de Dis-
tribución (ANGED) i els sindicats FETICO i FASGA.

L’òrgan competent per conèixer i procedir al regis-
tre i publicació de l’esmentat conveni, és la Direc-
ción General de Empleo del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, si bé encara no està publicat al 
BOE i, per tant, no es té l’oportú coneixement del seu 
contingut.

Respecte al contingut dels convenis col·lectius, les 
parts que el negocien, de conformitat amb l’article 37 
de la CE, tenen plena autonomia per fixar els contin-
guts objecte del procés de negociació, amb l’únic límit 
del respecte a la llei.

Unes bones condicions salarials i d’horaris són factors 
que atreuen cap a aquesta activitat persones amb ma-
jors i millors aptituds.

Ara com ara, l’escassedat de l’oferta laboral pot incor-
porar o mantenir en el comerç, persones qualificades. 
Això no obstant, si els llocs de treball que s’ofereixen 
estan mal retribuïts i tenen horaris extensos que dificul-
ten la conciliació de la vida laboral i familiar, aquestes 
persones consideraran la seva estada en el comerç com 
a provisional, entretant no troben una opció millor.

La qualitat en el comerç requereix que les persones 
que hi treballen tinguin un bon perfil, s’hi trobin a gust 
i se sentin motivades per romandre-hi i per formar-se i 
millorar contínuament.

El model català es caracteritza per l’equilibri entre 
els diferents formats de la distribució comercial de-
tallista.

En el comerç català tenen un pes específic molt im-
portant les petites i mitjanes empreses que configuren 
el comerç urbà de proximitat. Les petites i mitjanes 
empreses comercials són les que més i millor incorpo-
ren la professionalitat, el coneixement del producte i 
un tracte personalitzat amb el client.

Les petites i mitjanes empreses del comerç català han 
procurat, en la mesura del possible, mantenir l’ocupa-
ció i les condicions de treball del seu personal.

La desregulació dels horaris comercials que volen 
imposar-nos des de Madrid pretén desplaçar la de-
manda cap a les grans empreses de distribució en 
perjudici dels propis treballadors d’aquestes empre-
ses, però, molt especialment, de les petites i mitjanes 
empreses.

Pe això el Govern de la Generalitat ha utilitzat i se-
guirà utilitzant tots els instruments jurídics i polítics 
al seu abast en defensa de les seves competències i 
amb l’objectiu de mantenir uns horaris comercials re-
gulats.

El Govern català, sensible als perjudicis que compor-
tava per a la conciliació de la vida laboral i famili-
ar l’aprovació del Real Decreto Ley 20/2012 que en 
el seu article 27 establia que els establiments comer-
cials podien obrir un mínim de 90 hores setmanals 
enfront de les 72 màximes que permet la normativa 
catalana, va aprovar el Decret Llei 4/2012 tot i que 
la Generalitat considerava que prevalia la Llei cata-
lana de 2004, atès que fou aprovada pel Parlament 
en exercici de competència exclusiva en matèria de 
comerç.

Tan bon punt va entrar en vigor el Decret 4/2012, la 
direcció general de Comerç va requerir a les empreses 
d’hipermercats que van passar d’obrir 12 hores diàries 
a obrir-ne 13, que s’hi adaptessin.

L’efecte immediat del Decret 4/2012 va ser que aques-
tes empreses van tornar a l’horari de 12 hores diàries 
(72 hores setmanals).

Barcelona, 3 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda de la finca de la Torre d’en 
Mornau
Tram. 314-00739/10

Resposta del Govern
Reg. 9654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00739/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la venda de la finca de la Torre d’en Mornau

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

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

El Govern valorarà totes les propostes i iniciatives que 
permetin ampliar usos i activitats compatibles amb el 
Parc Natural per al conjunt edificat i els terrenys de 
Torre d’en Mornau.

L’Insitut Català del Sòl té una relació directa amb la 
direcció del Parc Natural i manté converses directes 
amb la finalitat de dur a terme una gestió coherent 
amb els objectius del Parc.

L’Institut Català del Sòl com a propietari de la finca, i 
d’acord amb la seva llei de creació i la normativa pa-
trimonial, té competències per gestionar i explotar 
aquells béns que formen part del seu patrimoni.

La gestió dels terrenys d’aquesta finca que s’ha fet fins 
ara, amb la conversió dels terrenys amb conreus eco-
lògics i amb la possibilitat d’introduir espècies autòc-
tones com la vaca de l’Albera, per exemple, permet 
assolir una bona rendibilitat econòmica amb una ex-
plotació no intensiva i respectuosa amb l’entorn i com-
patible amb la conservació dels valors naturals de l’es-
pai del Parc del Aiguamolls de l’Empordà.

D’altra banda, el conjunt edificat de Torre d’en Mor-
nau, format per diverses edificacions i amb una super-
fície construïda de 5.345 m2, aproximadament, consta 
en l’inventari del patrimoni arquitectònic del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i ha 
de ser objecte d’una rehabilitació amb un cost que ac-
tualment és elevat, el que fa necessària actualment la 
intervenció de la iniciativa privada.

Qualsevol projecte a implantar sobre l’esmentada fin-
ca ha de sotmetre’s a la normativa ambiental i paisat-
gística vigent, i en conseqüència els usos a realitzar 
han de ser compatibles amb la preservació dels va-
lors ambientals i paisatgístics de la finca Torre d’en 
Mornau.

La col·laboració públicoprivada i fins i tot la gestió 
privada és en aquests moments una alternativa a la 
gestió pública, que pot garantir amb la mateixa efi-
càcia, la protecció dels valors ecològics i fer possi-
ble la rehabilitació del conjunt edificat de la Torre 
d’en Mornau, format per diverses edificacions i qua-
tre masies més disperses. També pot aportar noves 
mesures dinamitzadores que possibilitin el desenvo-
lupament mediambiental, econòmic, social i cultural 
de l’Alt Empordà.

Tant l’Institut Català del Sòl com els departaments 
corresponents del govern de la Generalitat vetllen pel 
compliment de la legalitat vigent, que és la que no so-
lament imposa les mesures que eviten que la finca i el 
seu entorn puguin degradar-se, sinó que obliga a re-
alitzar activitats que beneficien el medi ambient i les 
persones.

L’àmbit on es troba la finca Torre d’en Mornau forma part 
dels Aiguamolls de l’Empordà, espai inclòs en el Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN), en la Xarxa Natura 
2000 i en l’inventari de Zones humides de Catalunya.

Tota la normativa que regeix aquests àmbits evita ac-
tuacions i usos que perjudiquen i degraden el paratge 
anomenat Torre d’en Mornau i possibilita les actuaci-
ons i usos que li són benèfics, tant ecològicament com 
socialment i culturalment.

Barcelona, 2 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 9655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00740/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les alternatives a la prohibició de pas de vehicles pe-
sants i maquinària agrícola per la variant sud de Lleida

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Sara Vilà Galan

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

En primer terme cal tenir en compte que la variant sud 
de Lleida és una carretera de nova construcció (amb la 
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secció inicial l’any 2003 i amb secció desdoblada l’any 
2012), per tant l’accessibilitat dels vehicles agrícoles i 
altres tipus de vehicles continua garantida mitjançant 
les preexistències viàries de l’entorn.

D’altra banda cal informar que en el moment de fer la 
variant es va tenir en compte l’accessibilitat concreta 
de cada finca individual afectada per les obres de ma-
nera que totes mantenen aquesta accessibilitat mitjan-
çant diferents camins d’accés.

En tot cas, és cert que per fer un recorregut des d’un 
extrem a l’altre de la variant sud de Lleida mitjançant 
els camins laterals existents, s’ha de fer un trajecte 
molt més llarg motivat perquè hi ha determinats trams 
on alguns camins no estan comunicats entre ells.

Per solucionar això, i d’acord amb les converses man-
tingudes amb diferents entitats del territori, es redac-
tarà un projecte d’actuació complementària de la vari-
ant sud de Lleida, que permeti facilitar els recorreguts 
i donar continuïtat als camins laterals al llarg de tot 
el recorregut de la variant sud de Lleida. Aquests ca-
mins estaran degudament senyalitzats per tal d’afavo-
rir l’encaminament dels tractors.

D’altra banda, i per tal de solucionar a curt termini 
la problemàtica més significativa de la circulació dels 
tractors, mentre els camins laterals de la variant sud 
de Lleida no tinguin continuïtat, es permetrà el pas 
dels tractors provisionalment pel tronc de la variant 
durant la temporada més necessària per al desenvolu-
pament de les diferents feines agrícoles, és a dir, entre 
l’1 de març i el 30 d’octubre.

Barcelona, 2 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 9659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00742/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de receptes d’ansiolítics, antidepressius, 
hipnòtics i antipsicòtics dispensades del 2003 ençà

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 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-00742/10 i 
314-00743/10 es responen conjuntament.

Les dades de prescripció farmacèutica i l’import lí-
quid dels fàrmacs sol·licitats s’adjunten en l’annex.

Pel que fa al nombre de receptes, el més remarcable, 
en general en tots els grups, és un creixement bastant 
regular i relativament moderat fins l’any 2010 que s’es-
tanca i decreix el 2012.

En despesa, s’observa com a partir del 2010 decreix 
amb una reducció important els anys 2011 i 2012.

Barcelona, 26 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 pressupost per a receptes d’ansiolí-
tics, antidepressius, hipnòtics i antipsicòtics 
dispensades del 2003 ençà
Tram. 314-00743/10

Resposta del Govern
Reg. 9659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00742/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 10092 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00744/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat i el nombre de visites a la xarxa d’atenció 
primària de salut mental i addiccions

Grup Parlamentari: GP SOC

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

L’activitat de la xarxa d’atenció a la Salut mental, tant 
ambulatòria com hospitalària, està disponible a les 
memòries anuals del Servei Català de la Salut (http: 
//www10.gencat.cat/cat/publicacions_memories.htm).

L’evolució de l’activitat de la xarxa d’atenció primària 
per addiccions, per al període de 2003 a 2011, es de-
talla en l’annex. Les dades corresponents a l’any 2012 
estan en procés de recollida i tractament.

Barcelona, 2 d’abril 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 pressupost destinat als progra-
mes relatius al joc patològic i als trastorns 
alimentaris del 2005 ençà, i sobre la planifi-
cació, l’estructura i l’execució d’aquests pro-
grames
Tram. 314-00746/10

Resposta del Govern
Reg. 9660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00746/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost destinat als programes relatius al joc pa-
tològic i als trastorns alimentaris del 2005 ençà, i so-
bre la planificació, l’estructura i l’execució d’aquests 
programes

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 programa d’atenció al joc patològic i el progra-
ma d’atenció als trastorns de la conducta alimentaria 
(TCA) s’emmarquen en l’estratègia del Pla Director 
de Salut Mental i Addiccions de la Direcció General de 
Planificació i Recerca Sanitària i compta amb el su-
port de professionals experts en aquests àmbits.

El Departament de Salut compta amb un professio-
nal expert per al Programa de Joc patològic que manté 
una col·laboració amb la Universitat de Yale i un pro-
fessional expert pel programa de TCA que actualment 

està treballant en l’adaptació de la Guia de Pràctica 
Clínica de TCA al Model sanitari català.

Les accions que es deriven de les prioritats definides 
pel Pla Director de Salut Mental i Addiccions s’opera-
tivitzen en el territori a través de l’estructura central i 
territorial del CatSalut.

L’evolució del pressupost global destinat a joc patolò-
gic i trastorns alimentaris no es pot concretar donat 
que s’ha anat integrant progressivament en els contrac-
tes de compra de serveis que formalitza el CatSalut 
amb cadascun dels proveïdors i, en aquests moments, 
forma part del pressupost global de compra de serveis 
per als diferents proveïdors de serveis sanitaris.

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos diagnosticats 
com a trastorns alimentaris del 2003 ençà
Tram. 314-00747/10

Resposta del Govern
Reg. 9661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00747/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos diagnosticats com a trastorns ali-
mentaris del 2003 ençà

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’evolució dels casos diagnosticats de trastorns ali-
mentaris a Catalunya entre el 2003-2011 per àmbit de 
diagnòstic es desglossen en l’annex. Aquesta informa-
ció s’extreu del CMBD i les dades de l’any 2012 estan 
en explotació.

Barcelona, 26 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 l’evolució del programa relatiu al part 
natural
Tram. 314-00749/10

Resposta del Govern
Reg. 10181 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00749/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa relatiu al part natural

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:

Des de la Direcció General de Planificació i Recerca 
Sanitaria del Departament de Salut, es continua tre-
ballant per impulsar els objectius i les recomanacions 
de l’Estratègia d’atenció al part normal en el Sistema 
Nacional de Salut, que es va aprovar en el Consell In-
terterritorial d’octubre de 2007.

Des de llavors s’han realitzat nombroses accions per 
implementar i difondre les recomanacions de l’Estra-
tègia, la qual cosa ha suposat, d’una banda, avançar 
per aconseguir una major satisfacció i benestar de les 
dones, dels seus fills i famílies i, d’altra banda, poten-
ciar el respecte per un procés fisiològic i natural que 
representa I’activitat sanitària de més prevalença hos-
pitalària.

En aquest marc, des del Departament de Salut, s’ha 
donat suport econòmic als hospitals per l’adequació 
d’infraestructures i dotació de material específic per 
l’atenció al part normal i també, i en col·laboració amb 
l’Institut d’Estudis de la Salut, s’han impulsat accions 
de formació adreçades als professionals implicats. Ac-
tualment hi ha 32 hospitals amb aquesta oferta d’aten-
ció i les dones poden sol·licitar aquest tipus d’atenció 
mitjançant un document escrit o Pla de naixement, o 
bé expressar el seu desig de forma verbal als professi-
onals que les atendran.

L’activitat relacionada amb l’atenció natural al part 
normal es desglossa en l’annex.

L’avaluació de l’Estratègia d’atenció al part normal fe-
ta a tot l’estat espanyol, a l’any 2010 (dades del CMBD 
de l’any 2009), mostra unes taxes de realització d’epi-
siotomia en els parts vaginals de 41,9% en el conjunt 
de l’Estat espanyol i del 36,5% a Catalunya. Pel que fa 
a la taxa de cesàries, al conjunt de l’Estat representa el 
21,9% i a Catalunya el 21,2%.

Amb l’objectiu d’avaluar la implantació de l’atenció 
natural al part normal i d’identificar aspectes de millo-

ra, s’està treballant per conèixer l’estat actual de la situa-
ció i s’estan planificant una sèrie de visites als hospitals.

El seguiment que s’està realitzant sobre l’atenció al 
part normal, des del Departament de Salut, perme-
trà conèixer l’evolució de la implantació de les bones 
pràctiques recomanades i observar la tendència en la 
implantació d’aquestes pràctiques a través d’uns indi-
cadors elaborats a tal efecte. Així s’observa que, l’any 
2011, la taxa de cesàries entre els parts únics i a terme 
és del 20,57% i la taxa d’episiotomies en aquest grup és 
del 25,16%. Aquestes xifres apunten, d’una banda, cap 
a una estabilització en la tendència de la realització de 
les cesàries i, d’altra banda, cap a la disminució de la 
pràctica de l’episiotomia de forma rutinària.

Barcelona, 5 d’abril 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 l’evolució del programa relatiu a la re-
producció assistida del 2000 ençà
Tram. 314-00750/10

Resposta del Govern
Reg. 9662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00750/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa relatiu a la reproducció assis-
tida del 2000 ençà

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’estadística oficial de reproducció humana assistida 
es basa en les dades de l’activitat que realitzen els cen-
tres autoritzats per realitzar aquestes tècniques a Cata-
lunya. Fan referència als actes assistencials realitzats, 
independentment que les dones sotmeses a tractament 
siguin o no residents a Catalunya.

L’activitat de Reproducció Humana Assistida (RHA) 
desenvolupada i declarada pels centres de Catalunya, 
així com el nombre de centres (al 2010 hi havia 31 cen-
tres autoritzats) ha anat augmentant entre l’any 2001 i 
el 2010. Les dades d’aquest període s’han recollit mit-
jançant un sistema informàtic amb base individual, 
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que permet mantenir l’anonimat de les dones. El regis-
tre inclou tots els cicles que han utilitzat una tècnica 
«in vitro» però no inclou els cicles amb inseminació 
artificial.

Les dades de l’any 2000 es recollien de manera agre-
gada mitjançant enquestes en paper als centres i no 
son comparables amb les d’anys posteriors. Les dades 
corresponents a l’exercici 2011 estaran disponibles a 
mitjans del 2013 i les de l’exercici 2012 el 2014.

Des del punt de vista de les taxes d’èxit, hi ha hagut 
una millora global en tots els indicadors, tot i que 
amb algunes oscil·lacions interanuals. L’any 2010, les 
taxes d’embarassos clínics per cicle d’obtenció i per 
punció fol·licular, superen ambdues el 50% i les ta-
xes d’embarassos clínics per transferència assoleixen 
quasi el 40%.

L’evolució de l’activitat de reproducció humana assis-
tida, per al període 2001-2010, es detalla en l’annex.

Quan a la prova pilot de fecundació «in vitro», cal 
dir que va entrar en vigor a partir del novembre 
del 1999, d’acord amb una disposició addicional a 
la instrucció 02/97, validació sanitària de receptes 
mèdiques oficials del Servei Català de la Salut, en 
relació amb els medicaments dels tractaments de re-
producció humana assistida mitjançant fecundació 
«in vitro». La informació dels tractaments de repro-
ducció humana assistida, mitjançant fecundació «in 
vitro», realitzats en centres inclosos en la prova pi-
lot, que va finalitzar el setembre del 2011, es des-
glossa també en l’annex.

Barcelona, 26 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 
les mesures per a disminuir les desigualtats 
en l’àmbit de la salut derivades de les desi-
gualtats socials
Tram. 314-00751/10

Resposta del Govern
Reg. 10093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00751/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
Pregunta al Govern a respondre per escrit les mesures 

per a disminuir les desigualtats en l’àmbit de la salut 
derivades de les desigualtats socials

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 314-00751/10, 314-00752/10 i 314-
00754/10 es responen conjuntament.

Des del Departament de Salut es desenvolupa el Pla 
de Salut de Catalunya, l’objectiu del qual és la millo-
ra de la salut dels ciutadans amb independència de 
la seva condició o posició social. Dins del Pla de Sa-
lut 2011-2015, cal destacar per la seva importància 
en aquesta àrea, el Pla Interdepartamental de Salut 
Pública. Aquest Pla, que és un mandat de la Llei de 
Salut Pública i que ha de ser el que millor reflectei-
xi les polítiques públiques adreçades a la reducció de les 
desigualtats socials en salut, es troba en fase de des-
envolupament.

També cal tenir en compte que hi ha un seguit de pro-
grames i comissions interdepartamentals, amb actua-
cions que tenen present la intervenció per disminuir 
les desigualtats. En aquest sentit, entre les diferents 
actuacions que es porten a terme des del nostre de-
partament, destaquem les més importants en un docu-
ment annex a la resposta.

Des del punt de vista assistencial, destaca l’acces-
sibilitat geogràfica i horària del serveis de medici-
na de família i de medicina especialitzada que, tot i 
les dificultats econòmiques actuals, s’ha mantingut. 
En relació amb aquest aspecte, una font d’informa-
ció fonamental és l’Enquesta de Salut de Catalunya, 
actualment en format continu, que permet explorar 
alguns indicadors tenint en compte la classe social 
segons ocupació i nivell d’instrucció, a banda de les 
condicions de vida i de l’habitatge. És voluntat del 
Departament de Salut, continuar disposant d’aquesta 
font d’informació, ja que permet l’establiment i les 
avaluacions de la política sanitària explicitades en el 
Pla de salut de Catalunya.

Dins de les línies d’actuació del Pla de Salut cal men-
cionar també la dedicada als pacients i les famílies, 
que, entre altres finalitats, té la de preservar de l’equi-
tat en l’atenció i en l’accés a les mesures preventives, 
de protecció i de promoció de la salut.

Barcelona, 28 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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els objectius del Pla de Salut que es detallen a con-
tinuació:

Accés a través del 061 CatSalut Respon.

Consolidació de l’accés al sistema de salut a través del 
061 CatSalut Respon. Amb la consolidació del número 
112 per les emergències, el 061 CatSalut Respon passa 
a ser el número d’accés al sistema de salut.

Accions previstes en relació a constituir un sistema in-
tegrat, més resolutiu i orientat als malalts crònics:

– Participació en l’elaboració i actualització dels plans 
territorials d’atenció urgent.

– Definició del model d’atenció no presencial.

– Validació del sistema de triatge no presencial unifi-
cat del SEM.

– Millora de la resolució de la consulta sanitària tele-
fònica.

– Implantació de processos de decisió compartida 
amb l’atenció primària al territori.

– Participació en les rutes assistencials de les patolo-
gies prioritzades pel 2013, així com pel PCC (Pacient 
Crònic Complex) i la MACA (Malaltia Avançada Crò-
nica).

– Millora de la gestió dinàmica de recursos en l’aten-
ció continuada domiciliària.

– Millora de la coordinació en l’atenció a l’emergència 
mèdica.

– Consolidació de la passarel·la de comunicació amb 
el 112.

– Posada en marxa de la passarel·la de comunicació 
amb la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Accions previstes en relació als objectius i els progra-
mes de salut i avançar en un sistema de més qualitat i 
equitat en l’alta especialització:

– Consolidació i millora dels circuits del Codis PPT 
(Pacient Politraumàtic), IAM (Infart Agut de Miocar-
di) i ICTUS.

– Actualització del Codi Aturada i el Codi intoxica-
cions.

– Posada en marxa del Codi Sepsis.

Accions previstes en relació a millorar l’enfocament 
cap els pacients i les famílies i millorar la infor-
mació compartida, la transparència i l’avaluació:

– Participació en el grup de treball de definició i difu-
sió del catàleg de serveis i prestacions del CatSalut i de 
la guia d’ús dels assegurats.

– Participació en el grup de treball de carpeta personal 
de salut i el canal salut.

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

Resposta del Govern
Reg. 10093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00751/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 10093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00751/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 9663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00755/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvis previstos en el Sistema d’Emergències Mè-
diques

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:

Els canvis previstos per al 2013 a l’empresa pública 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (d’ara endavant 
SEM) es concreten en les accions derivades de les líni-
es estratègiques i els projectes del Pla de Salut.

El SEM ha participat activament, durant l’any 2012, 
en els grups de treball dels diferents projectes per 
tal d’alinear les accions i els plans de treball amb 
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– Col·laboració en els processos de l’asseguradora pú-
blica en l’atenció al ciutadà.

– Integració amb els sistemes d’informació del Cat-
Salut:

• CMBD (Conjunt Mínim Bàsic de Dades) d’urgèn-
cies.

• HC3 (Història Clínica Compartida de Catalunya).

• RCA (Registre Central d’Assegurats).

• Sistema d’informació integrada de salut.

Barcelona, 26 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 canvis als serveis del 061-112 i de 
Sanitat Respon
Tram. 314-00756/10

Resposta del Govern
Reg. 9664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00756/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis als serveis del 061-112 i de Sanitat Respon

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 
iniciatives amb NT 314-00756/10 1 314-00757/10 es 
responen conjuntament.

Els canvis previstos per a l’any 2013 respecte del 061-
112 i Sanitat Respon es concreten en les accions que a 
continuació es detallen:

Pel que fa al 061-112:

– Consolidació de l’accés al sistema de salut a través 
del 061 CatSalut Respon com a telèfon de l’assegura-
dora pública. Amb la creació d’un nou sistema d’ac-
cés al sistema de salut, el 061 CatSalut Respon con-
solidarà l’objectiu de transformar el model d’atenció 
al ciutadà, millorant l’accessibilitat en potenciar el 
servei com a porta d’entrada al sistema i assumint tot 
el procés d’acompanyament des del telèfon de l’asse-
guradora.

– Millora de la comunicació i coordinació amb els 
altres cossos d’emergències. Amb la posada en mar-
xa l’any 2012 de la passarel·la de comunicació per la 
transmissió de la carta de trucada entre el 061 i el 112, 
els canvis previstos pel 2013 s’enfoquen cap a objec-
tius de millora del procés, en concret en relació amb 
les localitzacions dels incidents, la millora i actualit-
zació del protocol de triatge dels operadors de 112 pel 
que fa a temes sanitaris i la millora del circuit d’infor-
mació entre el CAT 112 i els cossos operatius.

Pel que fa a Sanitat Respon:

El Sistema d’Emergències Mèdiques, SA ha unifi-
cat la cartera de serveis que abans es prestaven des 
dels números de telèfon 061 i 902 111 444, creant 
un únic accés del ciutadà a través del 061 CatSalut 
Respon.

Les accions previstes durant l’any 2013 estan enca-
minades a la consolidació del procés d’integració de 
les estructures funcionals del centre coordinador sa-
nitari i a la unificació del sistema d’informació derivat 
del procés d’atenció al ciutadà a través del 061 i de les 
alertes que entren a través del 112.

La denominació de Sanitat Respon deixa de tenir ús 
pel que fa a l’accés del ciutadà al sistema de salut, po-
sant en funcionament el 061 CatSalut Respon.

Durant l’any 2013 es pretén consolidar els canvis que 
s’han posat en marxa durant el 2012 derivats de la uni-
ficació del procés d’entrada. Els processos, amb els cir-
cuits corresponents, que es consolidaran seran els se-
güents:

– Unificació del sistema de recepció de l’alerta.

– Incorporació al sistema de triatge de totes les de-
mandes que entren per aquest accés unificat.

– Millora del registre de CIP (Codi d’identifica-
ció personal) dels alertants, automatitzant l’accés al 
RCA (Registre central d’assegurats) i a l’HC3 (Histò-
ria Clínica Compartida de Catalunya) des de l’opera-
dor de demanda.

– Unificació del sistema de registre de l’activitat en un 
sol aplicatiu.

– Unificació de les àrees de consultoria en una sola 
àrea compartida per professionals mèdics i d’infer-
meria.

– Implantació de protocols clínics per la consultoria 
sanitària aprovats per la Junta Clínica del SEM.

Atès que anteriorment l’organització i els circuits 
d’atenció estaven estructurats tenint en compte els dos 
números d’entrada del centre coordinador, els canvis 
que es pretenen consolidar són els necessaris pel tal 
de culminar el procés de transformació i adequació 
a la nova organització, tot potenciant la consultoria, 
automatitzant els processos de localització geogràfi-
ca i identificació de pacients, millorant la resposta a 
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les emergències i acompanyant l’usuari durant tot el 
procés.

En el marc del Pla de Salut i en tots els àmbits dels 
projectes en els quals participa l’empresa pública Sis-
tema d’Emergències Mèdiques, SA, es fa la difusió 
del nou model d’atenció a tots els proveïdors de la 
xarxa pública, d’acord amb el CatSalut, en tant que 
asseguradora dels serveis de salut del país. Pel que 
fa a l’estratègia de difusió al ciutadà, aquesta s’ade-
quarà al pressupost que s’estableixi per al 2013 i es-
tarà coordinada amb el CatSalut i el Departament de 
Salut.

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 9664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00756/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 9665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00758/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament de les subvencions del 2012 a les entitats 
especialitzades en VIH i sida

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 que les inici-
atives parlamentàries 314-00758/10 i 314-00759/10 es 
responen conjuntament.

L’estat de la situació pel que fa al pagament de les sub-
vencions corresponents a la Resolució SLT/1110/2012, 
de 7 de juny, per la qual es convoca concurs públic per 
a la concessió de subvencions a entitats de caràcter no 
lucratiu per al finançament d’activitats de prevenció de 
la infecció pel VIH/sida corresponents a l’any 2012 és 
el següent:

En data 31 de gener de 2013 es va fer efectiu el paga-
ment del 43% de l’import total d’aquesta convocatòria 
i en data 27 de febrer es va fer efectiu el pagament 
del 41%.

Al mateix temps s’està gestionant el pagament del 16% 
restant corresponent a l’import concedit a les quatre 
entitats que han estat subjectes a les mesures de con-
trol de l’Administració previstes en el punt 12.3 de 
l’Ordre SLT/250/2010, per la qual s’aproven les bases 
per a la concessió de subvencions per al finançament a 
entitats de caràcter no lucratiu que realitzin activitats 
adreçades al foment i al suport de la salut. Un cop ana-
litzada tota la documentació aportada, es preveu fer 
l’abonament en les properes setmanes.

La fórmula relacional prevista entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i les entitats de caràcter no lucra-
tiu per al finançament d’activitats de prevenció de la 
infecció pel VIH/sida corresponents a l’any 2013 és el 
concurs públic de subvencions.

El finançament per part del Departament de Salut a 
entitats de caràcter no lucratiu que realitzen activitats 
de prevenció de la infecció pel VIH/Sida durant el pe-
ríode 2003-2012 es presenta en l’annex.

Finalment cal dir que en aquests moments la previsió 
del Departament de Salut per a l’any 2013 és la de 
mantenir la quantia total atorgada l’any 2012 pel que 
fa a la concessió de subvencions a entitats de caràcter 
no lucratiu per al finançament d’activitats de prevenció 
de la infecció pel VIH/sida, a l’espera de l’aprova-
ció del pressupost.

Barcelona, 26 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 l’import de les subvencions a les en-
titats del Programa VIH/sida del 2003 ençà
Tram. 314-00759/10

Resposta del Govern
Reg. 9665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00758/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 10094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00764/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el copagament del transport sanitari i les prestacions 
ortoprotètiques

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 copagament de transport sanitari podria afectar a 
totes aquelles persones assegurades no exemptes de 
copagament, i també a aquelles que no utilitzin el 
transport sanitari no urgent de manera contínua per a 
una patologia crònica. Resta pendent de la valoració 
del comitè tècnic i del desenvolupament de la norma-
tiva. El Departament de Salut, un cop es publiqui la 
normativa, implementarà els seus criteris d’acord amb 
la directriu estatal.

Els barems del copagament determinat per la directriu 
estatal de copagament de la prestació ortoprotèsica, 
d’obligat compliment per al conjunt de l’Estat, van ser 
establerts al Reial decret 1506/2012, de 2 de novembre 
(BOE 3 de novembre de 2012).

En desenvolupament d’aquest Reial decret s’està tre-
ballant hores d’ara en l’Ordre que ha de regular la part 
del catàleg que afecta la prestació de cadires de rodes 
(que representa aproximadament un terç de la despesa 
en la prestació ortoprotèsica). Amb dades de 2012, en 
concepte d’aquesta prestació es van dispensar 18.093 
unitats a Catalunya. L’ordre en curs d’elaboració tam-

bé inclourà els imports màxims de finançament per 
cada producte.

Barcelona, 28 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 10182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00765/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el seguiment de la igualtat en l’accés als medicaments 
des de la implantació del copagament de l’Estat i l’eu-
ro per recepta

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 del se-
güent:

En termes generals, no es pot afirmar que l’aplica-
ció de la taxa sobre les receptes mèdiques i el nou 
model de copagament definit per l’Estat hagin supo-
sat una barrera d’accés al consum racional dels medi-
caments. S’han exclòs els col·lectius econòmicament 
més febles i s’han posat límits per no penalitzar als 
pacients crònics amb més consum a causa de les se-
ves malalties.

En el moment de la introducció de la taxa s’observa 
un creixement de quasi tots els grups terapèutics en el 
mes anterior i una disminució en els mesos posteriors. 
En els grups de medicaments analitzats i més sensi-
bles a la importància de l’adherència, com per exem-
ple antidiabètics, antihipertensius, o medicaments per 
al colesterol (hipolipemiants), s’observa una tendència 
a la recuperació dels nivells anteriors. Els que menys 
es recuperen i es mantenen significativament per sota 
de la situació de partida són els grups de medicaments 
amb un component a demanda (analgèsics, antiinfla-
matoris i antipirètics).

En una de les patologies cròniques més impor-
tants, la diabetis, d’acord amb un estudi realitzat per 
l’ICS, s’observa que hi ha un pic de dispensacions 
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abans de la implantació de la taxa i una disminució 
important del consum posteriorment, que es recupe-
ra ja el mes de desembre fins arribar pràcticament 
a les xifres anteriors a l’aplicació de la mesura. Les 
dades que indiquen un bon control de la malaltia no 
han disminuït, incrementant el percentatge de casos 
diagnosticats i amb bon control, fins i tot amb més 
intensitat que en el moment anterior a la implanta-
ció de la mesura.

Barcelona, 5 d’abril 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 valoració del copagament de les 
prestacions ortoprotètiques
Tram. 314-00769/10

Resposta del Govern
Reg. 10095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00769/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració del copagament de les prestacions orto-
protètiques

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 Comissió Assessora de la Prestació Ortoprotèsi-
ca (CAPO) creada l’any 1999, al Servei Català de la 
Salut, com a òrgan assessor en aquesta matèria, està 
constituïda per professionals experts del sector, inclo-
ent metges cirurgians ortopèdics o traumatòlegs i met-
ges rehabilitadors, representants de les associacions 
professionals de tècnics ortopedes i representants de 
les associacions de pacients.

El copagament és una mesura adoptada pel Govern 
de l’Estat, amb compliment obligat per al conjunt 
de l’Estat, tal com va passar amb els canvis recents 
en el copagament de la prestació farmacèutica. Per 
ara, s’han abordat només els canvis en la prestació 
de les cadires de rodes. El procés no està encara 
tancat sinó en plena fase d’elaboració.

El Servei Català de la Salut, mitjançant la  CAPO, man-
té contacte amb el sector i els seus diferents agents 

de forma habitual, i és en aquest context on es tracten 
tots els temes relacionats amb la prestació ortopro-
tèsica.

Barcelona, 28 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 9666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00771/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del cribratge poblacional del càncer de cò-
lon el 2013 i el 2014

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 del se-
güent:

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i 
recte es basa en la realització de la prova de detecció 
de sang oculta en femta, amb caràcter biennal. Si la 
prova surt positiva, es realitza una colonoscòpia amb 
sedació. És un programa organitzat amb unes Oficines 
tècniques que inviten, gestionen i controlen la qualitat 
del Programa, i la participació es fa per invitació in-
dividual mitjançant carta a tota la població diana (ho-
mes i dones de 50 a 69 anys) del territori on està im-
plantat el programa.

Actualment el Programa està implantat a: Regió Sani-
tària Barcelona (l’Hospitalet de Llobregat, Alt Pene-
dès, Barcelona ciutat litoral i Esquerra), Regió Sanità-
ria Lleida (5 ABS); l’any 2012 es va iniciar a la Regió 
Sanitària Terres de l’Ebre (Tortosa) i el gener de 2013 
a la Regió Sanitària de Girona (Baix Empordà). En 
conjunt estan incloses en el Programa 337.370 perso-
nes, el 20,4% de la població diana de Catalunya.

Globalment a Catalunya, l’any 2012 es van invi-
tar 130.282 persones, mostrant una participació del 
47,6%, una taxa de positius del 4,5% i la detecció de 
142 càncers i 1.011 adenomes avançats.

Per regions sanitàries, els principals resultats són els 
que mostra la taula següent: 
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Catalunya Barcelona Lleida Terres Ebre

2012

Persones invitades (n) 130.282 119.594 4.300 6.388

Participació (%) 47,6 46,6 58,3 59,5

Taxa de positius prova detecció sang oculta femta (%) 4,5 4,2 9,3 4,3

Càncers detectats (n) 142 109 20 13

Càncers detectats 2,07 1,76 6,78 3,66

Adenomes avançats detectats (n) 1.011 868 73 70

Adenomes avançats detectats (taxa per 1.000 participants) 14,77 14,01 24,73 19,70

Una part de la variació de resultats (taxa de positius 
i, per tant de càncers i adenomes) entre territoris és 
normal i és deguda a la diferent fase d’implementació 
en què es troba cada territori, concretament al diferent 
percentatge de persones que és la primera vegada que 
participen o la segona o posterior.

L’any 2013 s’ha iniciat el Programa a la Regió Sani-
tària de Girona (Baix Empordà) i el Programa s’anirà 
expandint progressivament fins a cobrir tot el territori 
en els propers anys. Aquest cribratge es una prioritat 
del Pla Salut de Catalunya 2011-2015.

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 9667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00772/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions d’obertura dels hospitals de Puigcerdà 
(Cerdanya) i d’Olot (Garrotxa)

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 del se-
güent:

Hores d’ara es treballa amb la voluntat de comple-
tar l’obertura i posada en funcionament de l’Hospital 
Transfronterer de Puigcerdà al llarg d’aquest any 2013 
i la de l’Hospital d’Olot a inicis de 2014.

Aquesta previsió està condicionada per la disponibili-
tat pressupostaria que en resulti una vegada aprovats 
els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2013.

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 9668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00775/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions i les confirmacions per a obtenir fons euro-
peus destinats a l’Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona del 2005 ençà

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 que es dóna 
resposta a la pregunta escrita amb NT 314-00775/10 
mitjançant l’informe adjunt.

Barcelona, 26 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 les accions polítiques i legals amb re-
lació a la supressió de l’euro per recepta pel 
Tribunal Constitucional
Tram. 314-00777/10

Resposta del Govern
Reg. 9669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00777/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions polítiques i legals amb relació a la supres-
sió de l’euro per recepta pel Tribunal Constitucional

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 Gabinet Jurídic Central va presentar amb data 5 de 
febrer la personalització i al·legacions al recurs d’in-
constitucionalitat presentat per l’Estat. S’hi demana 
l’aixecament immediat de la suspensió. Restem a l’es-
pera que el Tribunal es pronunciï sobre l’aixecament o 
no de la mesura de suspensió.

La taxa aporta nous recursos econòmics a la sanitat 
pública, els quals reverteixen directament en l’objectiu 
de minimitzar els efectes dels ajustos pressupostaris. 
Lògicament, la pèrdua d’aquest ingrés i del caràcter 
contenidor de la demanada d’aquesta mesura, en l’ac-
tual context d’exigències pel que fa al compliment del 
dèficit, té efectes en aquest àmbit.

La suspensió de la taxa, el dia 17 de gener, ha suposat 
un augment de la facturació esperada d’aquest mes de 
6,9 milions d’euros. Per a tot l’any 2013 l’impacte es 
pot estimar en un augment de la despesa esperada de 
111 milions d’euros (increment del 9% sobre la factu-
ració esperada), als quals s’han d’afegir 87 milions per 
la pèrdua de la recaptació des del dia de la suspensió. 
Així doncs, l’impacte total de la taxa per al 2013 s’es-
tima en 198 milions d’euros.

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 9670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00778/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implantació i la supressió de l’euro per recepta i els 
nous copagaments de l’Estat

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 política de comunicació, en relació amb l’aplica-
ció de la taxa i posterior supressió així com del nou 
model de copagament, va pivotar en els eixos següents:

– Per als ciutadans: es van fer cartells a disposició de 
les farmàcies i els centres de salut.

– Per als professionals (farmacèutics, metges i Sanitat 
Respon): es van fer documents amb les preguntes més 
freqüents per tal de resoldre dubtes més específics.

– Per als mitjans de comunicació: s’oferia informació 
de forma constant a através de l’Oficina de Comunica-
ció i es van fer rodes de premsa.

De la mateixa manera, també es va fer la corresponent 
comunicació interna.

D’altra banda, l’aplicació de la taxa i del nou model de 
copagament ha generat canvis tecnològics importants 
que han afectat majoritàriament als nostres sistemes 
d’informació, els del Consell de Col·legis Farmacèutics 
de Catalunya i els de les oficines de farmàcia.

La informatització de la recepta en paper per poder 
inserir-la en el sistema integrat de recepta electrònica 
(SIRE) (necessari per al càlcul dels límits d’aportació 
i nombre de taxes satisfetes) també ha obligat a modi-
ficar procediments relacionats amb la dispensació i la 
facturació de receptes i, per tant, a revisar el text del 
concert vigent.

La supressió de l’euro per recepta ha obligat a fer certs 
canvis tecnològics en el Sistema d’Informació de Re-
cepta Electrònica (SIRE), tot i que no ha ocasionat una 
despesa significativa per al CatSalut.

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les convocatòries de subvencions del 
2012 del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-00789/10

Resposta del Govern
Reg. 10187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00789/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les convocatòries de subvencions del 2012 del Servei 
d’Ocupació de Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Alícia Ro-
mero Llano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta 
conjunta a les iniciatives amb NT. de la 314-00789/10 
a la 314-00792/10:

El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, regula detalladament (Capítol IX) 
l’atorgament de les subvencions de la Generalitat de 
Catalunya.

Així, els apartats 1 i 2 de l’article 92 determinen que 
l’ens concedent, amb caràcter previ a l’acord de con-
cessió, ha d’aprovar les bases reguladores de la sub-
venció, llevat que l’objecte d’aquesta justifiqui la im-
possibilitat de la concurrència. A més, aquestes bases 
han de concretar, com a mínim, i entre d’altres reque-
riments, l’objecte de la subvenció i el període en què 
s’ha d’executar l’activitat.

D’altra banda, l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, estableix que els 
òrgans administratius concedents han de publicar en 
el diari oficial corresponent, i en els termes que es fi-
xin per reglament, les subvencions concedides amb 
expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit 
pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quan-
titat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

No obstant això, l’apartat 3 c) d’aquest mateix article 
18 estableix que no és necessària la publicació al dia-
ri oficial de l’Administració competent la concessió de 
les subvencions en els casos següents: Quan els im-
ports de les subvencions concedides, individualment 
considerades, siguin d’una quantia inferior als 3.000 
euros.

Per a aquests casos, l’article 18 determina que les ba-
ses reguladores han de preveure la utilització d’altres 
procediments que, d’acord amb les seves especials ca-

racterístiques, quantia i nombre, assegurin la publici-
tat dels beneficiaris.

Per tant, d’acord amb el que s’ha exposat, cal dir el 
següent:

1. Al llarg de l’any 2012, el Departament d’Empresa i 
Ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya, abans 
d’atorgar una subvenció, sigui quin sigui el seu import, 
han publicat unes bases reguladores que recullen l’ob-
jecte o finalitat de l’ajut, les quals es poden consultar al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

2. Es preveu que durant el primer semestre de l’any 
2013 publicar al DOGC els ajuts atorgats al 2012 
pel Departament d’Empresa i Ocupació i pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). Així mateix, els 
ajuts d’import inferior a 3.000 euros es farà la publi-
citat preceptiva, sigui als seus webs o als seus taulers 
d’anuncis.

Barcelona, 3 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

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

Resposta del Govern
Reg. 10187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00789/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 10187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00789/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les adjudicacions de subvencions del 
Departament d’Empresa i Ocupació el 2012
Tram. 314-00792/10

Resposta del Govern
Reg. 10187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00789/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la simplificació administrativa i l’im-
pacte que tindrà en la creació de llocs de 
treball
Tram. 314-00793/10

Resposta del Govern
Reg. 10188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00793/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la simplificació administrativa i l’impacte que tindrà 
en la creació de llocs de treball

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

Alícia Romero Llano

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

És una prioritat pel Govern actual la simplificació i 
racionalització dels procediments per reduir càrre-
gues administratives innecessàries a les empreses, ge-
neradores d’ocupació i de riquesa al nostre país. Per 
aquest motiu, el Govern impulsa un nou model de re-
lació entre les empreses i l’administració més simple, 
clara i amb uns procediments estandarditzats i homo-
genis que de manera àgil i ràpida resolgui tots aquells 
tràmits que una empresa privada ha de portar a ter-
me com a conseqüència de la seva activitat empresari-
al. Aquest model, es va iniciar en l’anterior legislatura 
amb l’aprovació del Pla d’implantació de la Finestra 
Única Empresarial instrument que ens permetrà eli-
minar un 20% dels tràmits que afecten a l’activitat em-
presarial i simplificar un 68% abans de 2014. El se-
guiment de la implantació d’aquest Pla és una de les 
tasques que té encomanades la Conselleria d’Empresa 
i Ocupació i en fa el seu seguiment i avaluació.

El canvi d’orientació en la relació entre les empreses 
i l’administració que comporta aquest nou Pla suposa 

necessàriament una transformació a diferents nivells, i 
per això el Govern pretén actuar en dos fronts:

1. Front jurídic: Hem de continuar avançant en la línia 
de la «desburocratització administrativa», provocant 
una ordenació normativa i actuacions que comportin 
un canvi més integral i de base, en les relacions entre 
les empreses i les administracions del país, amb l’objec-
tiu de facilitar l’inici i el manteniment de les activitats 
econòmiques. Per altra banda, i de forma sectorial, el 
Govern té especial cura en que la producció normativa 
de caràcter sectorial estigui plenament alineada amb els 
objectius del Pla de la FUE (integració de serveis; mul-
tiadministració; multicanalitat; supressió de requisits i 
documents; ús de les «declaracions responsables», ce-
leritat i eficiència fomentant la resolució immediata) És 
per aquest motiu que des de la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació esmercem tots els esforços en aquest segui-
ment de la producció normativa.

2. Front organitzatiu: El Pla de la FUE és l’instrument 
que contribueix al canvi d’orientació de les polítiques 
del Govern cap les empreses, emprenedors i treballa-
dors autònoms: d’una banda actua directament sobre 
tots els tràmits que afecten l’activitat econòmica, cer-
cant la racionalització i simplificació dels procediments 
de l’administració - alliberant les càrregues administra-
tives innecessàries, incorporant els mitjans electrònics 
en la relació amb les empreses i fent que la intervenció 
de l’Administració no sigui amb caràcter previ a l’ini-
ci de l’activitat econòmica sinó a posteriori–. Per altra 
part, actua directament sobre la manera de prestar els 
serveis a les empreses, és a dir la seva frontalització: des 
d’un únic punt fer-ho tot (tenir tota la informació neces-
sària i a la vegada executar-ne tots els tràmits, siguin 
de l’administració que siguin i en qualsevol moment del 
cicle de vida d’una empresa). La implantació de la Fi-
nestreta Única Empresarial (FUE), ha de ser el punt de 
referència de les persones emprenedores, empresàries i 
intermediàries en la seva relació amb l’Administració. 
Es preveu que abans del 2014 com a mínim el 90% dels 
tràmits que afecten l’activitat empresarial s’hagin incor-
porat a la FUE, de forma multicanal, i aconseguint que 
el màxim de tràmits siguin de resolució immediata. To-
tes aquestes actuacions instrumentals comporten neces-
sàriament accions organitzatives (adaptacions internes 
als nous models de relació amb les empreses) i accions 
instrumentals i tecnològiques que permetin prestar els 
serveis a les empreses d’una forma diferent a la que s’ha 
fet fins al dia d’avui, i utilitzant les eines tecnològiques 
que permetin per un costat una informació transversal 
i multi administració (Mapa de tràmits informatiu); un 
portal que aglutini tots els serveis i tràmits a les empre-
ses en qualsevol moment del cicle de vida i que perme-
ti la tramitació electrònica (Canal empresa) i un back 
office que permeti la tramitació i integració amb tots 
els òrgans implicats des de l’Oficina de Gestió Empre-
sarial que actua com a FUE. Aquestes eines estan en la 
darrera fase de la seva construcció i properament seran 
operatives.
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L’impacte que les actuacions en l’àmbit de la simpli-
ficació administrativa tindran en la creació de llocs 
de treball caldrà avaluar-ho amb posterioritat, però 
és evident que són les empreses les principals res-
ponsables de la creació de llocs de treball. La fun-
ció del Govern és estimular, incentivar, acompanyar, 
facilitar i ajudar a les empreses a fer-ho. La supres-
sió de barreres a l’activitat econòmica, és una de les 
principals eines que té el Govern per tal que les em-
preses siguin més competitives i hi hagi més voluntat 
per iniciar activitat econòmica. Quan menys temps 
hagi de dedicar un empresari o un emprenedor a la 
realització de tràmits amb les administracions; quan 
la informació la tingui accessible sense necessitat de 
desplaçar-se, quan s’elimini al màxim la presentació 
de documents i justificants; quan més àgil i ràpida si-
gui la resposta de l’Administració i a poder ser pugui 
finalitzar els tràmits en un únic punt; quan per iniciar 
una activitat econòmica en un tant per cent molt ele-
vat dels casos no hagi d’esperar una autorització de 
l’administració sinó que un cop comunicat ho pugui 
fer... tots aquests elements impactaran directament 
en la creació de llocs de treball.

Aquestes actuacions han de comportar un canvi cultu-
ral profund, tan en la societat i el sector empresarial 
que ha de veure en les administracions un aliat per a la 
creació de riquesa, com un canvi cultural dins les ad-
ministracions públiques que facilitin l’activitat econò-
mica i generin major confiança en l’empresariat.

Barcelona, 3 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 10189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00794/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions previstes per a desenvolupar l’FP.Cat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché Alícia Ro-
mero Llano

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

FP.Cat va ser un programa creat amb l’objectiu d’oferir 
cursos de formació professional integrada adaptada a 
les necessitats tant de les persones treballadores com 
de les empreses, amb la finalitat de facilitar, bé l’accés 
a un lloc de treball qualificat, bé la millora de l’ocupa-
bilitat dels participants en les accions integrades.

Aquest programa es basava en el II Pla general de for-
mació professional a Catalunya 2007/2010, les línies 
prioritàries del qual eren:

A. Adaptació i innovació dels dispositius i recursos 
de la formació professional a les noves necessitats de 
l’economia catalana

B. Consolidació del sistema integrat de qualificació i 
formació professional

C. Potenciació del reconeixement i del valor social de 
la formació professional

Un dels objectius de la línia prioritària B era el de des-
envolupar i aplicar mesures per a la integració del sis-
tema de formació i qualificació; i una de les accions 
clau era la de potenciar els projectes d’integració de 
la formació professional i planificar el desplegament 
dels centres integrats a Catalunya. Amb la posada en 
marxa dels centres integrats per a la formació professi-
onal, el programa FP.Cat va finalitzar.

Però les línies que regeixen la formació professional a 
Catalunya aposten pel desenvolupament d’un sistema 
integral d’informació i orientació professional, que es 
plasmarà al III Pla general de Formació Professional a 
Catalunya. Els eixos estratègics i criteris per a l’ela-
boració d’aquest III Pla general de Formació Professi-
onal es van presentar el passat 15 de juny de 2012 en 
el transcurs de les IX Jornades del Consell Català de 
Formació Professional: FP, el futur del país. Aquests 
eixos, s’havien aprovat pel plenari del Consell, i són 
els pilars sobre els quals pivotarà el marc estratègic 
que aprovarà el Govern per a la transformació del sis-
tema d’orientació i FP del país.

Els 4 eixos que es van definir són:

1. La planificació i adaptació de l’oferta formativa in-
tegrada a les necessitats del mercat de treball i de les 
persones.

2. L’impuls dels centres integrats de Formació Profes-
sional.

3. L’organització d’un mecanisme integrat de reconei-
xement i acreditació de les competències professio-
nals.

4. El desenvolupament d’un sistema integrat d’infor-
mació i orientació professional.

Barcelona, 3 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a atendre els deso-
cupats
Tram. 314-00795/10

Resposta del Govern
Reg. 10190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00795/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a atendre els desocupats

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Alícia Ro-
mero Llano

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

Les mesures que el Departament d’Empresa i Ocupa-
ció té previst realitzar durant aquest any 2013 són les 
que es reflecteixen al Pla de desenvolupament de polí-
tiques actives d’ocupació de Catalunya (PDPA) per al 
període 2012-2013.

Aquest Pla, recull els serveis que el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) ofereix a les persones i a les em-
preses per tal de combatre l’atur tot millorant l’ocupa-
bilitat de les persones i la competitivitat de les empre-
ses. Aquestes actuacions es van definir en un procés de 
diagnosi i consens amb els representants dels agents 
econòmics i socials, i de les entitats municipalistes.

Aquesta diagnosi va servir, també, de base per a l’ela-
boració de l’Estratègia Catalana per l’Ocupació (ECO) 
2012-2020.

En aquests moments s’estan executant les convocatòri-
es publicades a finals de 2012 i en procés de definir les 
de 2013, pendent de la Conferencia sectorial de Em-
pleo y Asuntos Laborales on es distribuirà el pressu-
post del Servicio público de empleo estatal.

Barcelona, 3 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 10191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00796/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació dels recursos del Fons social europeu per a 
polítiques actives d’ocupació

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

Alícia Romero Llano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que l’any 2012 es 
van ingressar a la Generalitat de Catalunya 54.459.539 
euros corresponents a la certificació de l’exercici 2011.

Barcelona, 3 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 9671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00800/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el consum dels medicaments exclosos del finançament 
públic

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 consum dels medicaments exclosos, durant els anys 
2011 i 2012, es detalla en el document annex (per fa-
cilitar la interpretació de l’impacte, els resultats s’han 
agregat per principi actiu).

L’any 2011 la prestació farmacèutica d’aquests medi-
caments va ser de 12 milions d’envasos, que van su-
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posar un import líquid per al CatSalut de 56,1 milions 
d’euros. L’any 2012, el nombre d’envasos va baixar a 
8 milions i l’import a 37,4 milions d’euros.

L’evolució del consum dels medicaments exclosos par-
cialment s’ha reduït en un 95%, quedant circumscrits 
a les indicacions finançades. Per a la resta de medica-
ments exclosos no es pot formular una previsió de con-
sum ja que el CatSalut no disposa del consum privat. 
En qualsevol cas, ha de ser el Ministeri de Sanitat qui, 
en base a les previsions de preus que aquests fàrmacs 
notifiquin, en faci una interpretació.

Barcelona, 26 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 desdoblament de la carretera C-58 
entre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00828/10

Resposta del Govern
Reg. 9656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00828/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desdoblament de la carretera C-58 entre Viladeca-
valls i Vacarisses

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan, Joan Mena Arca

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

El desdoblament de la carretera C-58 entre Viladeca-
valls i Vacarisses és una actuació que no està previs-
ta al plantejament viari i, per tant, no figura ni al Pla 
d’infraestructures del transport de Catalunya, aprovat 
l’any 2006, ni al Pla territorial metropolità de Barce-
lona aprovat l’abril de l’any 2010. D’acord amb això, 
no s’ha estudiat aquesta actuació, ni s’ha determinat la 
quantia econòmica que seria necessària pel desdobla-
ment esmentat.

Barcelona, 2 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir l’accidenta-
litat de la carretera C-58 entre Viladecavalls 
i Vacarisses
Tram. 314-00829/10

Resposta del Govern
Reg. 9657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00829/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir l’accidentalitat de la carretera 
C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan, Joan Mena Arca

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

La carretera C-58 va ser objecte de diferents actua-
cions de reforçament del ferm l’any 2004 i 2007. En 
aquestes actuacions la capa de rodament de l’aglome-
rat col·locada va ser una mescla bituminosa que pre-
senta una elevada textura i excel·lent comportament 
amb presència d’aigua.

En relació amb la C-58 al seu pas pel terme de Vaca-
risses i Castellbell i el Vilar, el Pla de seguretat vià-
ria incorporarà una actuació a curt termini consistent 
en millorar les característiques superficials del ferm, 
l’execució d’un zebrat central entre els dos sentits de 
circulació i millores de senyalització i abalisament en 
alguns trams. També es preveu una actuació global a 
projectar aquest any, en un àmbit de tot aquest tram de 
la C-58 que inclogui una actuació de ferm, millo-
ra de la senyalització vertical i horitzontal i d’abalisa-
ment, revisió de carrils addicionals, i reforçament de 
la senyalització dels límits de velocitat, fent especial 
atenció a la secció transversal de la carretera mitjan-
çant un estudi específic de la possibilitat d’implemen-
tar un separador físic entre sentits.

El Departament també ha estudiat la millora de l’en-
llaç existent entre la carretera C-58 i l’autopista C-16 
–a Vacarisses– per permetre els moviments d’incorpo-
ració a l’autopista, cap a Terrassa, i en règim de peatge 
explícit. Aquesta millora va ser objecte d’un projecte 
de traçat sotmès a informació pública l’any 2006.

D’altra banda Viladecavalls i Vacarisses disposen d’uns 
serveis de transports adequats a la demanda existent i 
que ofereixen una alternativa competitiva amb el vehi-
cle privat, especialment en la comunicació amb Terras-
sa, on es pot accedir a altres serveis de transport tant 
ferroviari com per carretera.
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Els serveis d’autobús entre Terrassa, Viladecavalls i 
Vacarisses, oferts per l’empresa Transports Generals 
d’Olesa SAU, consten de les expedicions següents:

Viladecavalls-Terrassa: 14+14 expedicions de dilluns a 
divendres feiners entre les 6,30 i les 21,20.

Vacarisses-Terrassa: 9+8 expedicions de dilluns a di-
vendres feiners entre les 6,56 i les 21,30, de les quals 
1+1 fan parada, els dies lectius, a l’IES de Viladecavalls 
en coordinació amb l’entrada i sortida dels alumnes.

També, aquest Departament ha signat sengles conve-
nis amb els ajuntaments de Viladecavalls i de Vacaris-
ses per tal de col·laborar en el finançament dels serveis 
esmentats.

Per últim, el Govern de la Generalitat aposta per la de-
finició de sistemes de descomptes homogenis, univer-
sals, viables pressupostàriament i adequats a la millo-
ra de la gestió de la mobilitat.

L’aprovació de l’actual sistema de descomptes, d’apli-
cació des de l’1 de gener de 2012, ha suposat un avenç 
en aquesta direcció que un futur caldrà aprofundir, i 
que ha permès que el tram Terrassa-Manresa, a més a 
més del descompte general del 45% de dilluns a diven-
dres no festius, els usuaris puguin gaudir per primera 
vegada d’un descompte acumulat de fins el 70% del 
peatge (40% VAO + 30% vehicles ECO)

Barcelona, 2 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intensitat de trànsit de la carrete-
ra C-154 entre Gironella i Prats de Lluçanès
Tram. 314-00832/10

Resposta del Govern
Reg. 9658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00832/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la intensitat de trànsit de la carretera C-154 entre Giro-
nella i Prats de Lluçanès

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher, M. Dolors 
Montserrat i Culleré

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

El trànsit mitjà de la carretera C-154 entre les poblaci-
ons de Gironella i Prats de Lluçanès, en concret a l’es-

tació d’aforament situada al PK 46 al terme municipal 
d’Olvan era de 648 vehicles/dia, segons les últimes da-
des disponibles, que corresponen a l’any 2009.

El percentatge dels vehicles pesants era de l’1,84%.

Barcelona, 2 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 9672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00836/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del tercer centre d’atenció primària de 
Gavà (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Eva Granados Ga-
liano

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

La construcció del tercer CAP de la ciutat de  Gavà és 
una actuació que es troba en fase de revisió de pro-
jecte i, per tant, pendent d’incorporar la seva execu-
ció a un proper pla economicofinancer (PEF) de l’em-
presa pública Infraestructures.cat. Hores d’ara no és 
possible concretar el calendari definitiu per a la seva 
execució.

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions d’efectes secundaris 
dels anticonceptius
Tram. 314-00837/10

Resposta del Govern
Reg. 9780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00837/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les declaracions d’efectes secundaris dels anti-
conceptius

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 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-00837/10 a 
314-00839/10 es responen conjuntament.

En els últims 10 anys, s’han rebut 165 notificacions de 
 sospites de reaccions adverses a anticonceptius. D’a-
questes, 52 són per a anticonceptius en formes farma-
cèutiques no orals (11 per a pegats transdèrmics i 41 
per a formes vaginals o implants) i 106 són notificacions 
per a anticonceptius orals. D’aquestes, 4 són d’anticon-
ceptius de primera generació, 51 d’anticonceptius de se-
gona generació i 51 d’anticonceptius de tercera i quarta 
generació. Finalment tot i que no es considera mètode 
d’anticoncepció regular, podem dir que 7 d’aques-
tes notificacions són de la píndola del dia després.

No es té constància que, en els darrers mesos, l’Agèn-
cia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris 
(AEMPS), autoritat competent a l’Estat espanyol en 
matèria de regulació i autorització de medicaments, 
hagi ordenat la retirada del mercat, per motius de se-
guretat, de cap medicament anticonceptiu oral pel risc 
de trombosi.

No obstant això, sí que s’han difós dues notes informa-
tives relacionades amb aquest tipus de medicaments 
que són:

– El 29 de gener de 2013, s’informava sobre l’inici de 
la revisió de la seguretat dels contraceptius orals com-
binats de tercera i quarta generació que són els que 
contenen com a progestagen algun dels principis ac-
tius següents: desogestrel, gestode, norgestimat, dro-
spirenona o nomegestrol. En aquesta nota, l’AEMPS 
comunicava als professionals sanitaris que el PRAC 
(Comitè Europeu per a l’Avaluació de Riscos en Far-
macovigilància, de l’Agència Europea del Medicament 
–EMA–) havia iniciat el procés d’avaluació de la se-
guretat d’aquests contraceptius a instància de les auto-
ritats franceses, per tal de determinar si cal fer algun 
canvi en les condicions d’autorització de comercialit-

zació. També informava que el PRAC tenia previst 
avaluar els medicaments que contenen acetat de cipro-
terona en combinació amb estrògens.

– El 30 de gener de 2013, es tornava a informar so-
bre l’inici de la revisió, a nivell europeu, del balanç 
benefici-risc dels medicaments que contenen acetat 
de ciproterona en combinació amb etinilestradiol. Ai-
xí mateix, l’AEMPS indicava que el procés de revi-
sió s’iniciava a partir del comunicat emès per l’Agèn-
cia Francesa de Salut en què anunciava la suspensió 
de comercialització d’aquests medicaments, pel risc de 
trom boembolisme associat que tenen aquests medica-
ments i l’ús que se’n fa fora de la indicació autoritzada 
(tractament de l’acne). També s’aclaria que a l’Estat es-
panyol es comercialitzaven els següents medicaments 
que contenen acetat de ciproterona i etinilestradiol: 
Diane 35, Dialider i els medicaments genèrics acetato 
de ciproterona/etinilestradiol de Sandoz, Gineservice 
i Gyneplen. Així mateix recordava que, des de l’any 
2002, només estan indicats en el tractament de malal-
ties dependents d’andrògens en dones, com ara l’acne, 
sobretot formes pronunciades i associades a seborrea, 
inflamació o formació de nòduls, l’alopècia androgè-
nica i les formes lleus d’hirsutisme.

Ambdues notes van ser abastament difoses als profes-
sionals sanitaris mitjançant el Sistema d’Alerta Farma-
cèutica que es gestiona des de la Subdirecció General 
de Farmàcia i Productes Sanitaris. La primera es va 
difondre el 30 de gener de 2013 (ref. 2013012) i la se-
gona el 31 de gener de 2013 (ref. 2013014). A través 
d’aquest sistema, per tal que en facin la seva difusió 
als professionals sanitaris del seu àmbit, s’han fet ar-
ribar als destinataris següents: Acadèmia de  Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, col-
legis de metges, col·legis de farmacèutics, centres hos-
pitalaris i centres sanitaris amb servei farmacèutic i 
entitats proveïdores d’atenció primària. Així mateix, 
aquestes notes informatives estan disponibles per als 
metges prescriptors del Servei Català de la Salut a tra-
vés del Sistema de Recepta Electrònica (SIRE) en for-
ma d’alertes a las quals poden accedir a través de la 
seva estació clínica de treball.

Els professionals sanitaris també poden consultar 
aquestes notes informativa a través del Canal Medi-
caments, apartat Professionals/Seguretat en Medica-
ments/Notes informatives de les autoritats sanitàries, 
tal i com s’informa en els comunicats d’alerta de segu-
retat de medicaments que es difonen a través del siste-
ma d’alerta farmacèutica.

Barcelona, 2 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de receptes d’anticoncep-
tius retirats per risc de trombosi el 2012
Tram. 314-00838/10

Resposta del Govern
Reg. 9780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00837/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a retirar 
anticonceptius orals
Tram. 314-00839/10

Resposta del Govern
Reg. 9780 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00837/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos de transport sanitari de 
reforç del Pla integral d’urgències de Cata-
lunya
Tram. 314-00840/10

Resposta del Govern
Reg. 9781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00840/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos de transport sanitari de reforç del Pla inte-
gral d’urgències de Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú Ferré

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives amb NT 314-00840/10 i 314-00841/10 es 
responen conjuntament.

El període de temps en què les unitats de reforç PIUC 
estan operatives s’estén des de l’1 de desembre fins el 
31 de març, en total 4 mesos. Es tracta d’unitats de re-
forç estacional, és a dir, es contempla la seva utilitza-
ció en forma de dispositiu extraordinari als recursos 
assistencials habituals, les unitats de Suport Vital Bà-

sic (SVB), en moments puntuals de possible increment 
de demanda.

La posada en marxa del telèfon únic 061 CatSalut 
Respon, alhora que la nova distribució de tasques en-
tre el transport sanitari urgent i l’atenció continuada 
domiciliària, condiciona uns nous fluxos i una opti-
mització dels serveis sanitaris en tots els processos 
actuals. A més d’aquesta nova operativa, atesa l’evo-
lució de la grip durant l’any 2013, que no ha provocat 
l’increment d’activitat previst, i atès l’exercici d’efi-
ciència que s’ha dut a terme de manera contínua en 
l’organització, s’ha decidit reduir les hores de servei 
d’aquestes unitats per ajustar-les a l’activitat que s’hi 
desenvolupa.

Aquest ajust no afecta a la resposta en l’atenció a la 
urgència i emergència mèdica habitual, ja que es trac-
ta d’unitats addicionals per augment d’activitat en els 
municipis que ja compten amb unitats operatives.

Els recursos de transport sanitari urgent de reforç pel 
PIUC 2012-2013 en comparació amb els tres anys an-
teriors es detallen en l’annex.

Barcelona, 2 d’abril 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 canvis en el transport sanitari de 
reforç del Pla integral d’urgències de Cata-
lunya
Tram. 314-00841/10

Resposta del Govern
Reg. 9781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00840/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pesticides que causen la síndrome 
del despoblament dels ruscos d’abelles
Tram. 314-00843/10

Resposta del Govern
Reg. 10207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00843/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els pesticides que causen la síndrome del despo-
blament dels ruscos d’abelles

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

La Generalitat de Catalunya està duent a terme l’estudi 
de les colònies de les poblacions apícoles i de la seva 
demografia, atès que els serveis ambientals que repor-
ten les abelles són contrastats per diversos estudis ci-
entífics, tant des del punt de vista del benefici ambi-
ental com des del punt de vista agronòmic. Per aquest 
motiu el Govern dóna assessorament al sector apícola 
de Catalunya envers determinades problemàtiques que 
l’afecten, tals l’afectació d’algunes espècies d’ocells, 
les malalties de les abelles o els productes de tracta-
ment veterinari, entre d’altres.

Barcelona, 15 d’abril 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 comercialització de la mel amb tra-
ces d’organismes genèticament modificats
Tram. 314-00844/10

Resposta del Govern
Reg. 10208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00844/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la comercialització de la mel amb traces d’organismes 
genèticament modificats

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 Comissió Europea està considerant el tema de la 
presència del pol·len MON810 en la mel, però encara 
no ha publicat instruccions ni ha establert els anàlisis 
oficials per a la quantificació de la modificació genè-
tica a la mel. Per aquest motiu, la Generalitat de Cata-
lunya no adoptà mesures legislatives o administratives 
en aquesta matèria en espera de la resolució de les ins-
titucions europees.

Barcelona, 15 d’abril 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 línies de recerca del Centre de Re-
cerca en Epidemiologia Ambiental
Tram. 314-00912/10

Resposta del Govern
Reg. 9673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00912/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies de recerca del Centre de Recerca en Epide-
miologia Ambiental

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

El CREAL té actualment 13 grups que s’organitzen en 
6 programes de recerca. L’organització en programes 
de recerca permet una millor planificació de la recerca 
a mig-llarg termini, alhora que promou la cohesió i la 
col·laboració entre els investigadors dels centres. Tres 
dels programes de recerca estan centrats en problemes 
de salut i els altres tres en factors d’exposició ambien-
tal. Els programes són els següents:

– Respiratori: consisteix en l’estudi epidemiològic 
de les malalties respiratòries i els seus determinants 
ambientals, principalment la malaltia pulmonar obs-
tructiva crònica i l’asma en nens i adults. L’estudi dels 
efectes respiratoris de l’exposició laboral a substàncies 
químiques i irritants. La interacció entre factors am-
bientals i genètics en l’etiologia i desenvolupament de 
les malalties respiratòries.
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– Càncer: es centra en l’estudi de l’etologia ambiental 
del càncer, entre ells el càncer de bufeta, especialment 
en els contaminants en l’aigua, la carcinogenicitat de 
les dioxines, la sensibilitat genètica i aspectes mole-
culars. Estudis sobre el càncer i factors ocupacionals.

– Salut infantil: investiga els efectes dels contaminants 
ambientals en la salut dels infants. El programa està 
considerat com una àrea prioritària de recerca, tant na-
cional com internacional, i ha prestat una especial aten-
ció a l’avaluació del creixement intrauterí i postnatal, 
incloent-hi la maduració dels sistema neuroconductu-
al en els nens i l’avaluació d’altres efectes reproductius.

– Contaminació atmosfèrica: estudia les diferents fonts 
de contaminació atmosfèrica, especialment el trànsit, 
i els efectes d’aquesta contaminació sobre el desenvo-
lupament pre i post natal, i altres patologies amb dèfi-
cit funcional en el sistema cardiovascular i el cervell. 
També estudia l’impacte de la planificació urbana i els 
espais verds en la salut.

– Contaminació de l’aigua: investiga la relació entre 
els contaminants de l’aigua, especialment els subpro-
ductes de la desinfecció, i diversos efectes sobre la sa-
lut, destacant el càncer, les malalties respiratòries i els 
problemes reproductius.

– Radiacions: estudia els efectes en la salut de l’expo-
sició crònica a baixes dosis de les radiacions (radia-
ció ionitzant, camps electromagnètics, radiació solar 
ultraviolada) incloent les interaccions entre les radia-
cions i els gens de susceptibilitat. Els efectes en la sa-
lut investigats son prioritàriament el càncer tot i que 
també estudien altres problemes de salut (malalties 
cardiovasculars, supressió immunitària, sensibilitat a 
la radiació).

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’eliminació dels residus sanitaris al 
CAP Badia del Vallès
Tram. 314-00930/10

Resposta del Govern
Reg. 9674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00930/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’eliminació dels residus sanitaris al CAP Badia 
del Vallès

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

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

A Catalunya, com a la resta de comunitats autòno-
mes, existeixen normatives singulars que regulen la 
gestió dels residus sanitaris que genera l’activitat sa-
nitària. Al Servei d’Atenció Primària del Vallès Occi-
dental el marc de referència és el Decret 27/1999, de 
9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris. Aquesta 
norma regula la gestió intracentre i l’extracentre dels 
residus sanitaris de risc, entre els quals s’inclouen les 
agulles generades per l’activitat assistencial. L’àmbit 
d’aplicació es defineix exclusivament per al sector sa-
nitari i, per tant, les cases i els domicilis particulars 
no es troben incloses dins de l’àmbit d’aplicació de la 
normativa.

Hi ha usuaris que segueixen tractaments autoadminis-
trats mitjançant agulles, especialment els pacients crò-
nics. Recollir les agulles que utilitzen aquests usuaris 
en el CAP suposa manipular-les, sovint en condicions 
no segures, i un increment en l’exposició als riscos fí-
sics i biològics associats a la punxada accidental per 
part del personal del CAP. En el cas que el medica-
ment autoadministrat sigui metotrexat o altres medi-
caments amb propietats citotòxiques, s’hi afegeix el 
risc químic.

Per tant, els residus provinents de la cura de la salut 
que els usuaris porten al CAP no són residus sanitaris, 
sinó residus urbans i, per tant, la seva gestió, les res-
ponsabilitats, els riscos laborals i ambientals no han 
de ser assumits pel CAP, ni pels seus treballadors. És 
per aquest motiu que no s’han de recollir en el CAP.

La recomanació per a les agulles utilitzades en els do-
micilis, com pot ser en el cas de malalts insulinode-
pendents o tractaments amb heparina, antibiòtics i an-
tiinflamatoris, és la de recapsular les agulles per part 
del mateix usuari en el domicili, acumular-les en un 
recipient rígid i resistent per evitar punxades del per-
sonal de recollida municipal i llençar-les al contenidor 
d’escombraries de rebuig, proveït pels serveis munici-
pals de gestió de residus urbans.

Quan és el personal sanitari qui es desplaça al domici-
li dels usuaris per donar l’atenció sanitària, i es fa ser-
vir material punxant o tallant o residus citotòxics, és el 
mateix personal sanitari el que porta un contenidor de 
residus per endur-se el material utilitzat.

Finalment cal dir que l’actuació de la gestió dels resi-
dus dels professionals del CAP Badia s’ajusta al com-
pliment de la normativa vigent.

Barcelona, 26 de març de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les estratègies de l’Euroregió Pirineus Me-
diterrània per a integrar el sector agropecuari
Tram. 314-00970/10

Resposta del Govern
Reg. 10209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00970/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estratègies de l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
per a integrar el sector agropecuari

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’objectiu de l’Euroregió Pirineus Mediterrània és 
crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de des-
envolupament sostenible basat en la innovació i la in-
tegració social i econòmica del territori i contribuir a 
la construcció d’una Europa unida, solidària i propera 
als ciutadans. I aquestes són les accions en les que tre-
balla i col·labora el Govern de la Generalitat.

Barcelona, 2 d’abril 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 per a reforçar sinergies 
en el sector agropecuari a l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-00971/10

Resposta del Govern
Reg. 10210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00971/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reforçar sinergies en el sector agro-
pecuari a l’Euroregió Pirineus Mediterrània

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 participa en l’elaboració de les línies estra-
tègiques de l’Euroregió i paral·lelament impulsa, entre 
d’altres, sectors econòmics que tinguin interessos com-
partits amb els altres territoris de l’euroregió. Es realit-
zar una aposta conjunta per sectors d’activitat amb un 
alt component innovador i on es combinen investigació, 
indústria i suport de l’administració, així com també 
per sectors tradicionals sotmesos a noves exigències de 
qualitat.

Barcelona, 2 d’abril 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 participació dels ens locals en 
l’adopció de mesures per a reforçar sinergies 
en el sector agropecuari a l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània
Tram. 314-00972/10

Resposta del Govern
Reg. 10211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00972/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació dels ens locals en l’adopció de mesures 
per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Eu-
roregió Pirineus Mediterrània

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

Des de l’àmbit local s’incideix en un dels eixos verte-
bradors de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i que con-
sisteix en donar una dimensió ciutadana a l’Euroregió 
amb la creació progressiva d’un espai social, cultural, 
educatiu i mediàtic compartit, a partir d’iniciatives eu-
roregionals que sorgeixin de la societat des de diferents 
nivells. Així, tant les administracions locals com tots 
aquells organismes vinculats a elles estan explícitament 
convidats a formar part del grup d’actors necessaris per 
reforçar sinèrgies en aquells sectors econòmics que tin-
guin interessos compartits entre els països membres de 
l’Euroregió i que puguin aportar alt valor afegit.

Barcelona, 2 d’abril de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre els ens locals que participen en 
l’adopció de mesures per a reforçar sinergi-
es en el sector agropecuari a l’Euroregió Pi-
rineus Mediterrània
Tram. 314-00973/10

Resposta del Govern
Reg. 10212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00973/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ens locals que participen en l’adopció de mesures 
per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Eu-
roregió Pirineus Mediterrània

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’Euroregió Pirineus Mediterrània, és un espai de co-
operació oberta a la participació de totes aquelles ad-
ministracions locals, i organismes vinculats de les 
regions participants de l’Euroregió que hi tinguin in-
terès. A la primera trobada dels actors rurals de la Eu-
roregió Pirineus Mediterrània que va tenir lloc a Ille, 
el passat 6 i 7 d’octubre de 2011 hi van haver partici-
pants de l’administració local del tipus Consells Co-
marcals, Associacions i els diferents Grups d’Acció 
Local (GAL) d’arreu dels territoris de l’Euroregió que 
per reglamentació comunitària, estant constituïts per 
un conjunt equilibrat i representatiu d’interlocutors pú-
blics i privats implantats a nivell local.

Barcelona, 2 d’abril 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 organitzacions agràries que parti-
cipen en l’adopció de mesures per a reforçar 
sinergies en el sector agropecuari a l’Euro-
regió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00974/10

Resposta del Govern
Reg. 10213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00974/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les organitzacions agràries que participen en l’adopció 
de mesures per a reforçar sinergies en el sector agro-
pecuari a l’Euroregió Pirineus Mediterrània

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’Euroregió Pirineus-Mediterrània, és un espai de co-
operació oberta a la participació de totes aquelles Or-
ganitzacions Agràries de les regions participants de 
l’Euroregió que hi tinguin interès. A la primera troba-
da d’actors rurals de la Euroregió Pirineus Mediterrà-
nia que va tenir lloc a Ille, el passat 6 i 7 d’octubre de 
2011, hi va assistir la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya.

Barcelona, 2 d’abril 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 participació de les organitzacions 
agràries en l’adopció de mesures per a re-
forçar sinergies en el sector agropecuari a 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Tram. 314-00975/10

Resposta del Govern
Reg. 10214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00975/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la participació de les organitzacions agràries en 
l’adopció de mesures per a reforçar sinergies en el sec-
tor agropecuari a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
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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:

Les organitzacions agràries poden formar part del 
grup d’actors necessaris per reforçar sinèrgies en 
aquells sectors econòmics que tinguin interessos com-
partits entre els països membres de l’Euroregió i que 
puguin aportar alt valor afegit.

Barcelona, 2 d’abril 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’actuació dels Serveis Territorials 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural a Tarragona amb relació 
al vessament de productes petroliers a 
les instal·lacions de Repsol a la Pobla de 
 Ma fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01139/10

Resposta del Govern
Reg. 10215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-001139/10

Títol: l’actuació dels Serveis Territorials d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tar-
ragona amb relació al vessament de productes petroli-
ers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté Ibarz

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

El DAAM ha fet el seguiment fitopatològic dels con-
reus de la zona afectada i no ha trobat cap afectació ni 
en els conreus existents ni en la seva fenologia.

Barcelona, 15 d’abril 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 per a reduir els tràmits 
administratius de les empreses
Tram. 314-01186/10

Resposta del Govern
Reg. 10192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01186/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir els tràmits administratius de 
les empreses

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Inés Arrimadas García

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

És una prioritat pel Govern actual la simplificació i 
racionalització dels procediments per reduir càrre-
gues administratives innecessàries a les empreses, ge-
neradores d’ocupació i de riquesa al nostre país. Per 
aquest motiu, el Govern impulsa un nou model de re-
lació entre les empreses i l’administració més simple, 
clara i amb uns procediments estandarditzats i homo-
genis que de manera àgil i ràpida resolgui tots aquells 
tràmits que una empresa privada ha de portar a ter-
me com a conseqüència de la seva activitat empresari-
al. Aquest model, es va iniciar en l’anterior legislatura 
amb l’aprovació del Pla d’implantació de la Finestrat 
Única Empresarial instrument que ens permetrà eli-
minar un 20% dels tràmits que afecten a l’activitat em-
presarial i simplificar un 68% abans de 2014.

El canvi d’orientació en la relació entre les empreses 
i l’administració que comporta aquest nou Pla suposa 
necessàriament una transformació a diferents nivells, i 
per això el Govern pretén actuar en dos fronts:

1. Front jurídic: Hem de continuar avançant en la línia 
de la «desburocratització administrativa», provocant 
una ordenació normativa i actuacions que comportin 
un canvi més integral i de base, en les relacions entre 
les empreses i les administracions del país, amb l’ob-
jectiu de facilitar l’inici i el manteniment de les acti-
vitats econòmiques. Per altra banda, i de forma sec-
torial, el Govern té especial cura en que la producció 
normativa de caràcter sectorial estigui plenament ali-
neada amb els objectius del Pla de la FUE (integració 
de serveis; multiadministració; multicanalitat; supres-
sió de requisits i documents; ús de les «declaracions 
responsables», celeritat i eficiència fomentant la reso-
lució immediata).

2. Front organitzatiu: El Pla de la FUE és l’instru-
ment que contribueix al canvi d’orientació de les po-
lítiques del Govern cap les empreses, emprenedors i 
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treballadors autònoms: d’una banda actua directament 
sobre tots els tràmits que afecten l’activitat econòmi-
ca, cercant la racionalització i simplificació dels pro-
cediments de l’administració –alliberant les càrregues 
administratives innecessàries, incorporant els mitjans 
electrònics en la relació amb les empreses i fent que la 
intervenció de l’Administració no sigui amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat econòmica sinó a poste-
riori–. Per altra part, actua directament sobre la ma-
nera de prestar els serveis a les empreses, és a dir la 
seva frontalització: des d’un únic punt fer-ho tot (tenir 
tota la informació necessària i a la vegada executar-ne 
tots els tràmits, siguin de l’administració que siguin 
i en qualsevol moment del cicle de vida d’una empre-
sa). La implantació de la Finestreta Única Empresarial 
(FUE), ha de ser el punt de referència de les persones 
emprenedores, empresàries i intermediàries en la se-
va relació amb l’Administració. Es preveu que abans 
del 2014 com a mínim el 90% dels tràmits que afecten 
l’activitat empresarial s’hagin incorporat a la FUE, de 
forma multicanal, i aconseguint que el màxim de trà-
mits siguin de resolució immediata. Totes aquestes 
actuacions instrumentals comporten necessàriament 
accions organitzatives (adaptacions internes als nous 
models de relació amb les empreses) i accions instru-
mentals i tecnològiques que permetin prestar els ser-
veis a les empreses d’una forma diferent a la que s’ha 
fet fins al dia d’avui, i utilitzant les eines tecnològiques 
que permetin per un costat una informació transver-
sal i multi administració (Mapa de tràmits informa-
tiu); un portal que aglutini tots els serveis i tràmits a 
les empreses en qualsevol moment del cicle de vida i 
que permeti la tramitació electrònica (Canal empresa) 
i un back office que permeti la tramitació i integració 
amb tots els òrgans implicats des de l’Oficina de Ges-
tió Empresarial que actua com a FUE. Aquestes eines 
estan en la darrera fase de la seva construcció i prope-
rament seran operatives.

Aquestes actuacions han de comportar un canvi cultu-
ral profund, tan en la societat i el sector empresarial 
que ha de veure en les administracions un aliat per a la 
creació de riquesa, com un canvi cultural dins les ad-
ministracions públiques que facilitin l’activitat econò-
mica i generin major confiança en l’empresariat.

Barcelona, 3 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural amb relació a la possible 
adulteració amb carn de cavall de diferents 
productes alimentaris
Tram. 314-01272/10

Resposta del Govern
Reg. 10216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01272/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb relació 
a la possible adulteració amb carn de cavall de dife-
rents productes alimentaris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Alícia Romero Llano

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

El DAAM està treballant amb el Ministeri d’Agricultu-
ra, Alimentació i Medi Ambient per tal de impulsar 
el Pla Coordinat de control oficial per a determinar 
la presencia de carn de cavall en productes etiquetats 
com a carn de vacú. El DAAM ha enviat al Laboratori 
Arbitral Agroalimentari del MAGRAMA per al seu 
anàlisis mostres de carn analitzada en el marc del pla 
coordinat de controls oficials per a determinar la pre-
sencia de carn de cavall en productes etiquetats com a 
carn de vacú i els resultats han estat negatius.

Barcelona, 15 d’abril 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 situació econòmica del Consorci 
del Parc de Collserola
Tram. 314-01469/10

Resposta del Govern
Reg. 10217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01469/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació econòmica del Consorci del Parc de Collserola
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

El Govern és coneixedor de la situació econòmica del 
Parc de Collserola i per aquest motiu, en tot moment 
s’ha estat parlant i treballant amb els responsables del 
Parc per garantir, de forma prioritària, la prestació 
dels serveis públics que s’hi donen.

Barcelona, 5 d’abril 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’assumptes entrats al Jut-
jat número 28 de Barcelona el 2012
Tram. 314-01651/10

Resposta del Govern
Reg. 9809 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01651/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’assumptes entrats al Jutjat número 28 de 
Barcelona el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites amb els números de tra-
mitació següents: 314-01651/10 i 314-01652/10 amb la 
informació facilitada per la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 2 d’abril de 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 mesures per a reduir el col·lapse 
del Jutjat número 28 de Barcelona
Tram. 314-01652/10

Resposta del Govern
Reg. 9809 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01651/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 9810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01653/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons del col·lapse dels jutjats de Terrassa (Vallès 
Occidental)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites amb els números de tra-
mitació següents: 314-01653/10 i 314-01654/10 amb la 
informació facilitada per la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 2 d’abril de 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 les mesures per a reduir el col·lapse 
dels jutjats de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-01654/10

Resposta del Govern
Reg. 9810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01653/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 9811 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01655/10

Títol: 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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos, Joan Ignasi Elena 
Garcia

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites amb els números de tra-
mitació següents: 314-01655/10 i 314-01656/10 amb la 
informació facilitada per la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 2 d’abril de 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 mesures per a reduir el col·lapse 
dels jutjats de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-01656/10

Resposta del Govern
Reg. 9811 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01655/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 9812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01660/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons del col·lapse del Jutjat Penal de Tortosa (Baix 
Ebre)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos, Núria Ventura 
Brusca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites amb els números de tra-
mitació següents: 314-01660/10 i 314-01661/10 amb la 
informació facilitada per la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 2 d’abril de 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 les mesures per a reduir el col·lapse 

del Jutjat Penal de Tortosa (Baix Ebre)

Tram. 314-01661/10

Resposta del Govern

Reg. 9812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01660/10.

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 els mo-

tius del tancament de les delegacions terri-

torials al Pirineu, el Pallars, la Catalunya del 

Nord i les Terres de l’Ebre

Tram. 325-00011/10

Resposta del president del Consell de Govern

Reg. 9816 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 respos-
ta a la pregunta escrita núm. 325-00011/10 presentada 
per la diputada Núria Parlon i Gil, del Grup Parlamen-
tari Socialista, amb el text següent: 

Per quins motius es tanquen les delegacions de la CC-
MA al Pirineu, Pallars, Catalunya Nord i Ebre?

Resposta:

La CCMA ha finalitzat la relació amb les producto-
res privades i els col·laboradors externs que actualment 
treballen al Pirineu central, el Pallars, les Terres de 
l’Ebre i la Catalunya Nord. No es tracta del tancament 
de cap delegació, sinó de la finalització de la vincula-
ció contractual amb els professionals externs amb què 
col·laboràvem en el territori.

Aquesta mesura s’emmarca en les polítiques de con-
tenció de la despesa de la Corporació.

Barcelona, 2 d’abril del 2013

Brauli Duart i Llinares

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 9817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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. 325-00012/10 presentada per 
la diputada Núria Parlon i Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista, amb el text següent: 

Quin és el cost de cada una de les corresponsalies (Piri-
neu, Pallars, Catalunya Nord, Ebre) que la CCMA ha co-
municat que tanca, per la via de rescindir o no reno var els 
contractes amb les productores que en tenien l’en càrrec?

Resposta:

La CCMA ha finalitzat la relació amb les producto-
res privades i els col·laboradors externs que actualment 
treballen al Pirineu central, el Pallars, les Terres de 
l’Ebre i la Catalunya Nord.

Els costos anuals d’aquestes relacions contractuals 
eren els següents: 

Pirineu central: 100.000 euros

Pallars: 96.000 euros

Catalunya Nord: 97.000 euros.

Terres de l’Ebre: 228.083 euros.

En el cas de la Catalunya Nord caldria sumar el cost logís-
tic del manteniment d’aquesta corresponsalia, que inclou 
la connectivitat, el lloguer de les instal·lacions i les despeses 
corrents, amb un cost global afegit de 36.000 eu ros l’any.

D’altra banda, el cost més elevat del cas de les Terres 
de l’Ebre respon al fet que es disposava d’un enllaç 
per satèl·lit transportable en permanència per fer envi-
aments d’imatges i connexions en directe.

Barcelona, 2 d’abril del 2013

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 9818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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. 325-00013/10 presentada per 
la diputada Núria Parlon i Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista, amb el text següent: 

Quin és el nombre de peces informatives produïdes 
per cada una de les delegacions de Pirineu, Pallars, 
Catalunya Nord i Ebre i emeses en els serveis informa-
tius d’abast nacional o d’abast regional/comarcal per 
cada un dels darrers cinc anys?

Resposta

Entenem per peces informatives tant els formats de 
crònica, com els d’off conductor, connexions en direc-
te o rodatges d’imatges. Alhora, cal tenir en compte 
que un mateix tema o peça pot tenir dues versions di-
ferents pels diferents Telenotícies o pel 3/24. Les dades 
de 2013 inclouen els mesos de gener i febrer.

Tenint en compte aquests elements, la producció de 
peces informatives en els Pirineus, Pallars, Catalunya 
Nord i Terres de l’Ebre ha estat la següent: 

Pirineus: 

2009: 190 peces, amb una mitjana de 5 cròniques al mes.

2010: 172 peces, amb una mitjana de 7 cròniques al mes.

2011: 195 peces, amb una mitjana de 10 cròniques al mes.

2012: 236 peces, amb una mitjana de 6 cròniques al mes.

2013: 26 peces, amb una mitjana de 10 cròniques al mes.

Pallars: 

2009: 132 peces, amb una mitjana de 7 cròniques al mes.

2010: 139 peces, amb una mitjana de 8 cròniques al mes.

2011: 128 peces, amb una mitjana de 6 cròniques al mes.

2012: 130 peces, amb una mitjana de 5 cròniques al mes.

2013: 26 peces, amb una mitjana de 7 cròniques al mes.

Catalunya Nord: 

2009: 139 peces, amb una mitjana de 4 cròniques al mes.

2010: 131 peces, amb una mitjana de 4 cròniques al mes.

2011: 133 peces, amb una mitjana de 3 cròniques al mes.

2012: 124 peces, amb una mitjana de 5 cròniques al mes.

2013: 15 peces, amb una mitjana de 4 cròniques al mes.

Terres de l’Ebre: 

2009: 368 peces, amb una mitjana de 11 cròniques al mes.

2010: 400 peces, amb una mitjana de 15 cròniques al mes.

2011: 392 peces, amb una mitjana de 18 cròniques al mes.

2012: 397 peces, amb una mitjana de 16 cròniques al mes.

2013: 64 peces, amb una mitjana de 8 cròniques al mes.

Barcelona, 2 d’abril del 2013

Brauli Duart i Llinares

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el cost 
anual de les delegacions de la Corporació 
fora dels estudis centrals de Sant Joan Des-
pí (Baix Llobregat)
Tram. 325-00014/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 9819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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. 325-00014/10 presentada per 
la diputada Núria Parlon i Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista, amb el text següent: 

Quin és el cost anual de les delegacions pròpies de la 
CCMA fora dels estudis centrals de Sant Joan Despí, 
ja sigui als diferents territoris de Catalunya, a la resta 
d’Espanya o a l’estranger?

Resposta

Donat que la pregunta fa referència a les delegacions 
de la CCMA fora dels estudis de Sant Joan Despí, en-
tenem que la pregunta fa referència a les delegacions 
i corresponsalies de Televisió de Catalunya. El cost 
anual de totes elles el 2012 ha estat el següent: 
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Delegacions: 

Girona: 1.193.534 euros

Lleida: 1.400.237 euros

Tarragona: 1.239.765 euros

En aquests tres casos, caldria restar l’estalvi que repre-
sentaria la no renovació dels contractes amb les produc-
tores que treballaven en aquests territoris, estimat en 
1.200.000 euros pel 2013 i 1.700.000 euros pel 2014.

Val d’Aran: 137.166 euros

Palma: 169.301 euros

València: 208.483 euros

Bilbao: 252.980 euros

Madrid: 674.264 euros

Corresponsalies: 

Washington: 514.929 euros

París: 287.877 euros

Brussel·les: 362.560 euros

Jerusalem: 43.702 euros

Londres: 265.739 euros

Pequín: 8.147 euros

Barcelona, 2 d’abril del 2013

Brauli Duart i Llinares

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre l’obliga-
ció de la Corporació d’emetre informació de 
tots els territoris de Catalunya i de produir-la 
en el territori mateix
Tram. 325-00015/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 9820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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. 325-00015/10 presentada per 
la diputada Núria Parlon i Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista, amb el text següent: 

Considera el President de la CCMA que forma part de 
les obligacions de servei públic emetre informació de 
tots els territoris de Catalunya des de la Corporació i 

que aquesta informació sigui produïda des dels propis 
territoris?

Resposta

La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunica-
ció audiovisual de Catalunya, en el seu article 26.3, 
lletra b, estableix que és missió específica del servei 
públic audiovisual de competència de la Generalitat 
«la transmissió d’una informació veraç, objectiva i 
equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, so-
cial i cultural, i també amb l’equilibri territorial».

D’altra banda, el Mandat marc del sistema públic au-
diovisual, aprovat pel Parlament de Catalunya, insis-
teix que «els mitjans públics han d’oferir una infor-
mació àmplia, veraç, contrastada, imparcial, rigorosa, 
territorialment equilibrada i precisa sobre les qües-
tions d’actualitat que afecten la comunitat a la qual 
s’adrecen, i actuar amb respecte als drets dels usua-
ris». A més, també recorda que «el conjunt del sistema 
públic audiovisual ha de reflectir la diversitat local i 
comarcal de Catalunya».

Per últim, també cal assenyalar que Llibre d’Estil de la 
CCMA estableix que els mitjans de la CCMA han de 
garantir «l’atenció a tot el territori des de la perspecti-
va nacional, comarcal i local, així com a la diversitat 
de la seva població, i evitar oferir una visió centralis-
ta del país». A més, els mitjans de la CCMA han de 
procurar «que els professionals que intervinguin per 
antena reflecteixin la diversitat dialectal dels diferents 
territoris del domini lingüístic».

D’acord amb aquestes directrius, la CCMA manté 
ferm el seu compromís amb la transmissió d’informa-
ció sobre el territori i des del territori.

Barcelona, 2 d’abril del 2013

Brauli Duart i Llinares

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre els mit-
jans per a produir i emetre la informació so-
bre els territoris en què la Corporació deixa 
de tenir delegacions
Tram. 325-00016/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 9821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 

Fascicle segon
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a la pregunta escrita núm. 325-00016/10 presentada 
per la diputada Núria Parlon i Gil, del Grup Parlamen-
tari Socialista, amb el text següent: 

A través de quins mitjans pensa la CCMA fer-se ressò 
de les informacions que vagin produint-se als territo-
ris en els que deixa de tenir delegació?

Resposta

D’entrada, cal remarcar que la CCMA no deixa de te-
nir cap de les delegacions que té actualment al terri-
tori de Catalunya. Ans al contrari, ha reforçat els seus 
efectius.

Pel que fa a les comarques a les que hi havia produc-
tores o professionals externs contractats per la CC-
MA, la cobertura informativa es garantirà, a partir 
d’ara, amb professionals interns de TV3 vinculats al 
territori, per tal d’assegurar la informació de qualitat i 
de proximitat i vetllant per la presència de les varietats 
de la nostra llengua a TV3.

En aquest sentit, Anna Figuera i Víctor Sorribes s’in-
corporen a les corresponsalies dels Pirineus i les Ter-
res de l’Ebre, respectivament. A més, els operadors 
d’imatge Saül Grau i Martí Mestres els acompanyen a 
La Seu d’Urgell i Tortosa, respectivament.

Les corresponsalies quedaran instal·lades de forma 
permanent en locals cedits per la Generalitat de Cata-
lunya, mesura que s’emmarca en les polítiques de con-
tenció de la despesa de TVC.

D’altra banda, la feina dels professionals de TV3 al 
territori es veurà complementada i reforçada –no pas 
substituïda– per la col·laboració amb les televisions lo-
cals de les nostres comarques, en el marc d’un conve-
ni d’intercanvi de continguts audiovisuals informatius. 
D’aquesta manera, la nova fórmula de col·laboració ga-
ranteix, i fins i tot pot contribuir a millorar, la nostra 
proximitat i arrelament al territori, compartint recur-
sos públics i defugint qualsevol plantejament de cen-
tralisme informatiu.

Brauli Duart i Llinares

Barcelona, 2 d’abril 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 la relació entre el funcionament 
del tren de gran velocitat entre Girona i la 
frontera francesa i la posada en marxa de 
la línia de molt alta tensió
Tram. 310-00036/10

Anunci
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 9692 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

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

– Des de la Generalitat s’havia explicat que la posada 
en marxa de la MAT era una condició indispensable 
per a fer funcionar el TGV entre Girona i la frontera 
francesa. Actualment el TGV està en servei i la MAT 
no està en marxa ni subministra energia. Quin és el 
capteniment del Govern al respecte?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el desviament del trànsit de la 
carretera N-II al pas per les comarques giro-
nines cap a l’autopista AP-7
Tram. 310-00037/10

Anunci
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 10304 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
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d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta 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 a l’a-
nunci de desviar el trànsit de la N-II, al seu pas per les 
comarques gironines, cap a l’autopista AP-7?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la privatització de serveis de la 
sanitat pública
Tram. 310-00038/10

Anunci
Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10306 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari 
d’I niciativa 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 a la pri-
vatització de serveis en l’àmbit de la sanitat pública?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les despeses relatives a la com-
memoració del 1714
Tram. 310-00039/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10308 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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 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: 

– Quina és la posició del govern amb relació a les des-
peses per la commemoració del 1714?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les propostes d’actuació relati-
ves a la immigració irregular
Tram. 310-00040/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10309 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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 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: 

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern 
sobre el tractament de la immigració irregular a Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació dels titulars de parti-
cipacions preferents o altres tipus de deute 
subordinat
Tram. 310-00041/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10310 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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 les persones titulars de participacions pre-
ferents i altres formes de deute subordinat?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’avantprojecte de llei marc de la 
protecció social a Catalunya
Tram. 310-00042/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10311 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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 l’Avant-
projecte de Llei marc de la protecció social de Catalunya?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impacte en el dèficit consoli-
dat de la Generalitat de l’anul·lació de l’adju-
dicació a Acciona del contracte de la gestió 
del servei d’abastiment d’aigua del Ter-Llo-
bregat
Tram. 310-00043/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10314 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 y 142 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Govern para que le sea respu-
esta oralmente en el Pleno.

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

– ¿Cuál es el impacto sobre el déficit consolidado de la 
Generalitat de Cataluña en 2012 de la anulación, por 
parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 
la adjudicación del contrato de la gestión y prestación 
del servicio público de la red de abastecimiento de 
agua Ter-Llobregat a la empresa Acciona Agua?

Palau del Parlament, 8 de abril de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions de projecció de 
la cultura catalana a l’exterior
Tram. 310-00044/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 10316 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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 parla-
mentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació a les 
actuacions que s’estan duent a terme en l’àmbit de la 
projecció exterior de la cultura catalana?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les operacions de trànsit i l’acci-
dentalitat a les carreteres
Tram. 310-00045/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 10317 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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 sobre les operacions de 
trànsit i l’accidentalitat a les carreteres catalanes?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius de la llei marc de la 
protecció social
Tram. 310-00046/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 10318 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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: 

– El Govern del passat dia 2 va aprovar la memòria 
preliminar de l’avantprojecte de llei marc de la protec-
ció social de Catalunya. Quins són els objectius que 
persegueix aquesta llei?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00022/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 9691 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment 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 opinió mereix al President de la Generalitat la 
situació política actual a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00023/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 9699 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

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

Palau del Parlament, 2 d’abril 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. 317-00024/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10184 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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, 5 d’abril 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 els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00025/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 10303 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 8 d’abril 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 la situació 
política
Tram. 317-00026/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10305 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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 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, 5 d’abril de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00027/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 10312 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’actualitat 
política
Tram. 317-00028/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 10315 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2013

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, 8 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els objectius de la modifica-
ció del Pla director urbanístic del sistema 
costaner
Tram. 311-00329/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 8229 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 04.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– Quins són els objectius de la modificació que el go-
vern vol fer sobre el pla director dels sistema costaner?

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost per a mit-
jans de comunicació públics i privats en el 
perí ode 2010-2012
Tram. 311-00330/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 8408 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 05.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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

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

– Com justifica el govern la caiguda d’un -21% del 
pressupost de la Generalitat a mitjans de comunica-
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ció públics entre els exercicis de 2010 a 2012, al ma-
teix temps que la subvenció als mitjans de comunica-
ció privats ha augmentat en un sol any d’un 57% de 
6 M€ a 9,4 M?

Palau del Parlament, 19 de març de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sol·licitud d’informació a 
Método 3 per part del Departament d’Interior
Tram. 311-00331/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 9398 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.04.2013

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: 

– Per quines raons es va incoar un expedient o es va 
sol·licitar informació a l’agència de detectius Método 3 
per part del Departament d’Interior el passat mes de 
febrer de 2013? Quina informació se li va sol·licitar a 
l’agència? Es va comunicar aquestes actuacions al Jutjat 
d’Instrucció i al cos policial que en aquells moments es-
taven duent a terme una investigació sobre la referi-
da agència? En el cas que la resposta fos negativa, per 
quines raons?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el contingut de la informació 
prèvia adreçada a Método 3
Tram. 311-00332/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 9399 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.04.2013

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: 

– Quin és el contingut de la informació prèvia, amb 
nombre de registre IP-24/2013, adreçada a l’agencia de 
detectius Método 3?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’afirmació del conseller 
d’Interior relativa a l’increment d’agents 
del Centre Nacional d’Intel·ligència a Cata-
lunya
Tram. 311-00333/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 9400 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.04.2013

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 és la informació de la que disposa el Conse-
ller d’Interior per poder afirmar que la percepció és 
que hi ha un cert increment de la presència d’agents 
del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) que s’empa-
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ra en temes yihadistes a Catalunya? Quin ha estat l’in-
crement d’agents?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’intent de verificar la cober-
tura del Centre Nacional d’Intel·ligència en 
diversos països
Tram. 311-00334/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 9401 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.04.2013

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: 

– La Generalitat de Catalunya, directament o a través 
de Diplocat, ha intentat verificar la cobertura del Cen-
tre Nacional d’Intel·ligència (CNI) en diversos països?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu per a obligar el Grup 
d’Osona d’Unitat Contra el Feixisme i el Ra-
cisme a modificar el lloc de la concentració 
convocada a Vic per al 6 d’abril de 2013 per 
aquest grup
Tram. 311-00335/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10124 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– En relació a la Resolució de 3 d’abril de 2013 de 
la Direcció General d’Administració de la Seguretat, 
obligant al Grup d’Osona d’Unitat contra el Feixisme 
i el Racisme (UCFR) a modificar el lloc de la concen-
tració convocada a Vic pel dia 6 d’abril passant de la 
Bassa dels Hermanos a la plaça Gaudí, considera el 
Govern motiu suficient pel canvi d’ubicació d’un acte 
plenament legal el fet que un dirigent polític visqui a 
«escassos metres» del lloc escollit?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la relació entre l’obliga-
ció del Grup d’Osona d’Unitat Contra el Fei-
xisme i el Racisme de modificar el lloc de la 
concentració convocada a Vic per al 6 d’abril 
de 2013 per aquest grup i el fet que un diri-
gent de Plataforma x Catalunya tingui un ha-
bitatge proper al lloc de la convocatòria
Tram. 311-00336/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10125 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– En relació a la Resolució de 3 d’abril de 2013 de 
la Direcció General d’Administració de la Seguretat, 
obligant al Grup d’Osona d’Unitat contra el Feixisme 
i el Racisme (UCFR) a modificar el lloc de la concen-
tració convocada a Vic pel dia 6 d’abril passant de la 
Bassa dels Hermanos a la plaça Gaudí, el fet que el se-
nyor Anglada, dirigent del partit feixista Plataforma x 
Catalunya disposi de domicili particular en un indret 
determinat suposa que inhabilita els voltants d’aquest 
indret per exercir el dret de manifestació o per cele-
brar-hi actes polítics?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el possible criteri pel qual no 
es poden convocar actes públics a prop del 
domicili d’un dirigent de Plataforma x Cata-
lunya a Vic
Tram. 311-00337/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10126 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– En relació a la Resolució de 3 d’abril de 2013 de la Di-
recció General d’Administració de la Seguretat, obligant 
al Grup d’Osona d’Unitat contra el Feixisme i el Racis-
me (UCFR) a modificar el lloc de la concentració con-
vocada a Vic pel dia 6 d’abril passant de la Bassa dels 
Hermanos a la plaça Gaudí, és criteri del Govern que 
a partir d’aquest moment no es puguin celebrar actes 
públics a prop del domicili del senyor Anglada a Vic?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la generalització de l’aplica-
ció del criteri pel qual no es poden convocar 
actes públics a prop del domicili dels mem-
bres o dirigents de Plataforma x Catalunya
Tram. 311-00338/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10127 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2013

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

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

– En relació a la Resolució de 3 d’abril de 2013 de la 
Direcció General d’Administració de la Seguretat, obli-
gant al Grup d’Osona d’Unitat contra el Feixisme i el 
Racisme (UCFR) a modificar el lloc de la concentració 
convocada a Vic pel dia 6 d’abril passant de la Bassa 
dels Hermanos a la plaça Gaudí, aquest criteri restrictiu 
és aplicable als voltants de tots els domicilis de regidors 
o membres de PxC?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu de la prevalença dels 
drets d’un dirigent de Plataforma x Catalunya 
per sobre dels drets públics de reunió i de la 
llibertat d’expressió dels ciutadans
Tram. 311-00339/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10128 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– En relació a la Resolució de 3 d’abril de 2013 de la Di-
recció General d’Administració de la Seguretat, obligant 
al Grup d’Osona d’Unitat contra el Feixisme i el Racisme 
(UCFR) a modificar el lloc de la concentració convocada 
a Vic pel dia 6 d’abril passant de la Bassa dels Hermanos a 
la plaça Gaudí, per quin motiu considera el Govern que els 
drets d’un dirigent polític que nega els drets a bona part 
de la ciutadania preval per damunt dels drets a la llibertat 
d’expressió dels ciutadans i ciutadanes demòcrates?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la composició de les comis-
sions mixtes entre la Generalitat i el Govern 
de l’Estat en data del 3 d’abril de 2013
Tram. 311-00340/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10221 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 05.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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

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

– Quina era la composició de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat i de la resta de comissions mixtes 
amb l’Estat i qui n’ostentava la presidència de la part 
catalana el dia 3 d’abril d’enguany?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la vigència dels nomena-
ments dels membres de les comissions mix-
tes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat 
després de les eleccions del 25 de novem-
bre de 2012
Tram. 311-00341/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10222 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 05.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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: 

– Varen quedar sense efecte els nomenaments de 
membres de les diferents comissions mixtes Genera-
litat-Estat a causa de les eleccions de 25 de novembre 
de 2012?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presidència de la part ca-
talana de les comissions mixtes entre la Ge-
neralitat i el Govern de l’Estat el 2012 i el 2013
Tram. 311-00342/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10223 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 05.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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

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

– S’ha produït durant l’any 2012 i el que portem de 2013 
algun moment en que el senyor Duran i Lleida hagi 
deixat de ser president de la part catalana de la Comis-
sió Bilateral Generalitat-Estat i de la resta de comissi-
ons mixtes Generalitat-Estat?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’estat de tramitació del projecte 
d’adaptació a persones amb mobilitat reduï-
da de l’estació Rambla Just Oliveras de la lí-
nia 1 del metro
Tram. 314-02006/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 9650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’any 2010 el Govern va començar a redactar el pro-
jecte constructiu per a completar l’adaptació a perso-
nes amb mobilitat reduïda de l’estació de l’L1 de Just 
Oliveres, a l’Hospitalet de Llobregat, per instal·lar-hi 
un ascensor que comuniqués l’exterior amb el vestí-
bul i dos més entre el vestíbul i les andanes; la darre-
ra notícia que en té aquest grup parlamentari és que 
l’any 2012 el Departament de Territori i Sostenibili-
tat revisava el projecte per ajustar-lo de costos. El 7 
de maig de 2012 es va aprovar la resolució 482/IX 
del Parlament de Catalunya, sobre el calendari de les 
obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de 
la línia 1 del metro, en què s’instava el Govern a pre-
sentar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, un 
cop quedessin assignades les partides pressupostàries 
necessàries per a l’execució, el calendari de les obres 
d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveres de la lí-
nia 1 del metro.

– En quin estat de tramitació està el projecte construc-
tiu per completar l’adaptació a persones amb mobilitat 
reduïda? Se n’ha completat la revisió? Quins costos hi 
ha previstos?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres d’adaptació a 
persones amb mobilitat reduïda de l’estació 
Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 314-02007/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 9651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’any 2010 el Govern va començar a redactar el pro-
jecte constructiu per a completar l’adaptació a perso-
nes amb mobilitat reduïda de l’estació de l’L1 de Just 
Oliveres, a l’Hospitalet de Llobregat, per instal·lar-hi 
un ascensor que comuniqués l’exterior amb el vestí-
bul i dos més entre el vestíbul i les andanes; la darre-
ra notícia que en té aquest grup parlamentari és que 
l’any 2012 el Departament de Territori i Sostenibili-
tat revisava el projecte per ajustar-lo de costos. El 7 
de maig de 2012 es va aprovar la resolució 482/IX 
del Parlament de Catalunya, sobre el calendari de les 
obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de 
la línia 1 del metro, en què s’instava el Govern a pre-
sentar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, un 
cop quedessin assignades les partides pressupostàries 
necessàries per a l’execució, el calendari de les obres 
d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveres de la lí-
nia 1 del metro.

– Amb quin calendari de redacció, licitació i execució 
de les obres treballa el Departament?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’execució per fases de les obres 
d’adaptació a persones amb mobilitat redu-
ïda de l’estació Rambla Just Oliveras de la 
línia 1 del metro
Tram. 314-02008/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 9652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

L’any 2010 el Govern va començar a redactar el pro-
jecte constructiu per a completar l’adaptació a perso-
nes amb mobilitat reduïda de l’estació de l’L1 de Just 
Oliveres, a l’Hospitalet de Llobregat, per instal·lar-hi 
un ascensor que comuniqués l’exterior amb el vestí-
bul i dos més entre el vestíbul i les andanes; la darre-
ra notícia que en té aquest grup parlamentari és que 
l’any 2012 el Departament de Territori i Sostenibili-
tat revisava el projecte per ajustar-lo de costos. El 7 
de maig de 2012 es va aprovar la resolució 482/IX 
del Parlament de Catalunya, sobre el calendari de les 
obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de 
la línia 1 del metro, en què s’instava el Govern a pre-
sentar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, un 
cop quedessin assignades les partides pressupostàries 
necessàries per a l’execució, el calendari de les obres 
d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveres de la lí-
nia 1 del metro.

– Ha estudiat el Departament la possibilitat d’executar 
les obres per fases?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració del Pla territorial  sectorial 
agrari
Tram. 314-02009/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9701 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

La Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost en la Disposició addicional se-
tena explicita que: El Govern en el termini d’un any a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’iniciar 
els treballs per a l’elaboració del Pla Territorial Secto-
rial Agrari.

a. S’han iniciat els treballs per a l’elaboració del Pla 
Territorial Sectorial Agrari de Catalunya?

b. En el cas que s’hagin iniciat els treballs per a l’ela-
boració del Pla Territorial Sectorial Agrari, quins me-
canismes per a la participació del sector pagès i ra-
mader i de llurs representants sindicals té previst el 
govern incorporar al procés d’elaboració?

c. En el cas que s’hagin iniciat els treballs per a l’ela-
boració del Pla Territorial Sectorial Agrari quins me-
canismes per a la participació dels representants de les 
administracions locals té previst el govern incorporar 
al procés d’elaboració?

d. En el cas que no s’hagin iniciat els treballs per a 
l’elaboració del Pla Territorial Sectorial Agrari, quan 
pensa el govern iniciar-los?

e. Quins mecanismes i figures legals té previstes els 
Govern, fins que no aprovi el Pla Territorial Sectorial 
Agrari per protegir i promoure el sòl no urbanitzable 
per a usos agraris per tal d’incrementar la capacitat de 
producció alimentària a Catalunya tot garantint sufici-
ent sòl agrícola de qualitat?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estrangers que han sol-

licitat la targeta sanitària individual en data 
del 31 de març de 2013
Tram. 314-02010/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 ciutadanes i ciutadans estrangers, que no te-
nen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema 
Nacional de Salut, han sol·licitat la Targeta Sanitària 
Individual fins el 31 de març de 2013?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones requerides pel 
Servei Català de la Salut per a acreditar llur 
empadronament i poder obtenir la targeta sa-
nitària individual que no han estat trobades
Tram. 314-02011/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9704 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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

– A quantes persones a les que es va enviar la carta del 
CatSalut perquè acreditin l’empadronament i així ob-
tenir la TSI, han estat retornades o no s’ha trobat a la 
persona destinatària?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estrangers que han obtin-
gut la targeta sanitària individual de nivell I i 
de nivell II
Tram. 314-02012/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 quantes persones estrangeres s’ha expedit la TSI pel 
nivell I i a quantes pel nivell II?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denegacions de la targeta 
sanitària individual i els motius de denegació
Tram. 314-02013/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9706 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– A quantes persones s’ha denegat la TSI?

– Per quin tipus de raons s’ha denegat la TSI?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de valoracions de les co-
missions creades per a acreditar el pas del 
nivell I al nivell II de les targetes sanitàries 
individuals i els casos desestimats
Tram. 314-02014/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants casos han valorat les comissions creades per 
acreditar el pas del nivell I al nivell II en cas de neces-
sitat, en el global de Catalunya i per regió sanitària?
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– Quants casos han estat desestimats, en el global de 
Catalunya i per regió sanitària?

– Per quin tipus de raons han estat desestimats?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de residents que no tenen 
la targeta sanitària individual i els motius 
pels quals no la tenen
Tram. 314-02015/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes residents a Catalunya pensa el Departament 
de Salut que no tenen en aquests moments la TSI?

– Per quines raons les esmentades persones no tenen la TSI?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de redacció del projecte de via 
verda entre Tortosa i Vinallop
Tram. 314-02016/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

– En quin estat es troba la redacció del projecte de via 
verda entre el nucli de la ciutat de Tortosa i Vinallop 
(Baix Ebre)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de les administracions 
locals en la redacció del projecte de via ver-
da entre Tortosa i Vinallop
Tram. 314-02017/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– De quina manera les administracions locals partici-
paran en la redacció del projecte de via verda entre 
el nucli de la ciutat de Tortosa i Vinallop (Baix Ebre)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la prioritat pressupostària de l’execució 
del projecte de via verda entre Tortosa i Vinallop
Tram. 314-02018/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9715 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin grau de prioritat pressupostària té l’execució 
del projecte de via verda entre el nucli de la ciutat de 
Tortosa i Vinallop (Baix Ebre)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de redacció del projecte de via 
verda entre Vinallop i Amposta
Tram. 314-02019/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9716 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari d’I-
niciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quin estat es troba la redacció del projecte de via 
verda entre Vinallop (Baix Ebre) i Amposta (el Montsià)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de les administracions 
locals en la redacció del projecte de via ver-
da entre Vinallop i Amposta
Tram. 314-02020/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9717 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’I niciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alterna tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– De quina manera les administracions locals partici-
paran en la redacció del projecte de via verda entre Vi-
nallop (Baix Ebre) i Amposta (el Montsià)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prioritat pressupostària de l’execu-
ció del projecte de via verda entre Vinallop i 
Amposta
Tram. 314-02021/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9718 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin grau de prioritat pressupostària té l’execució 
del projecte de via verda entre Vinallop (Baix Ebre) i 
Amposta (el Montsià)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estat de redacció del projecte de via ver-
da entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita
Tram. 314-02022/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9719 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quin estat es troba la redacció del projecte de 
via verda entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita (el 
Montsià)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de les administraci-
ons locals en la redacció del projecte de 
via verda entre Amposta i Sant Carles de la 
Ràpita
Tram. 314-02023/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9720 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– De quina manera les administracions locals parti-
ciparan en la redacció del projecte de via verda entre 
Amposta i Sant Carles de la Ràpita (el Montsià)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prioritat pressupostària de l’execu-
ció del projecte de via verda entre Amposta i 
Sant Carles de la Ràpita
Tram. 314-02024/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9721 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin grau de prioritat pressupostària té l’execució 
del projecte de via verda entre Amposta i Sant Carles 
de la Ràpita (el Montsià)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de prolongar fins a les 
Cases d’Alcanar la via verda que ha d’arribar 
a Sant Carles de la Ràpita
Tram. 314-02025/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9722 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– La Secretaria de Territori i Mobilitat es planteja la 
possibilitat de perllongar fins a les Cases d’Alcanar (el 
Montsià) la via verda que es preveu que arribi a Sant 
Carles de la Ràpita (el Montsià)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’algun projecte de via 
verda al Baix Maestrat, a Castelló
Tram. 314-02026/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9723 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– La Secretaria de Territori i Mobilitat te coneixe-
ment de l’existència d’algun projecte de via verda que 

es vulgui portar a terme a la comarca valenciana del 
Baix Maestrat?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’enllaçar la hipotètica via 
verda del Baix Maestrat, a Castelló, amb les 
projectades a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-02027/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9724 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– En el cas que la Secretaria de Territori i Mobilitat 
tingui coneixement de l’existència d’algun projecte de 
via verda que es vulgui portar a terme a la comarca 
valenciana del Baix Maestrat té previst plantejar al-
guna mena d’enllaç amb els projectes similars que es 
porten a terme a les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a l’establiment d’un 
conveni amb el Ministeri de l’Interior per a 
crear un nou marc de col·laboració i execu-
ció en matèria de seguretat nuclear
Tram. 314-02028/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 14 de juliol 
de 2011, va adoptar una Resolució en que s’instava el Go-
vern a iniciar els treballs per a la creació d’un nou marc de 
col·laboració, cooperació i execució en matèria de seguretat 
nuclear amb el Ministeri de l’Interior que culmines amb 
la signatura d’un conveni amb l’Estat, d’acord amb els ar-
ticles 132.2 i 132.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

1. Quines actuacions ha fet el Govern de Catalunya 
amb el Ministerio del Interior respecte a l’establiment 
d’un conveni per participar en l’execució en matèria de 
seguretat nuclear?

2. Quines són les actuacions previstes i el calendari 
que té el Govern de Catalunya respecte a l’establiment 
d’un conveni amb l’estat en matèria de seguretat nu-
clear de les Centrals Nuclears ubicades a Catalunya?

3. Coneix el govern i en aquest cas quines són les me-
sures i accions que segons l’Informe emès pel CSN 
a finals del 2011 havien d’executar les CN d’Ascó I i 
II abans del 31 de desembre de 2012?

4. Quin és el nivell d’acompliment a març de 2013 
d’aquestes mesures a la CN d’Ascó I i II?

5. Coneix el govern i en aquest cas quines són les me-
sures i accions que segons l’Informe emès pel CSN 
a finals del 2011 havia d’executar la CN de Van dellòs II 
abans del 31 de desembre de 2012?

6. Quin és el nivell d’acompliment a març de 2013 
d’aquestes mesures a la CN de Vandellòs II?

7. Coneix el Govern i en aquest cas quin és l’estat d’exe-
cució de les actuacions que segons l’Informe del CSN 
havia de realitzar la CN d’Ascó I i II entre 2013 i 2014?

8. Coneix el Govern i en aquest cas quin és l’estat 
d’execució de les actuacions què segons l’Informe del 
CSN havia de realitzar la CN de Vandellòs II entre 
2013 i 2014?

9. Què ha fet el Govern davant l’acumulació d’inci-
dents de les Centrals Nuclears ubicades en territori ca-
talà Ascó I i II i Vandellòs II, durant l’any 2012, 26 en 
total dels 46 registrats al parc nuclear espanyol?

10. Quines actuacions ha fet o té previst fer el Departament 
d’Empresa i Ocupació amb ANAV, per l’acumulació d’in-
cidents durant el 2012 en les CN que gestiona i que pale-
sen un menysteniment de la cultura de la seguretat?

11. Quina ha estat l’actuació del Govern envers ANAV 
en relació al succés de nivell 1 que va patir la CN de 
Vandellòs II al desembre de 2012 i que va suposar que 
unes vàlvules de seguretat estiguessin no operatives?

12. Quina ha estat l’actuació del Govern envers ANAV 
en relació a la sanció que el CSN li ha imposat a les 
C.N Ascó I i II per no saber on tenia ubicades 230 
fonts radioactives?

13. Instarà el Govern al Ministerio de Industria a que 
obri un expedient sancionador a la CN Ascó I i II pel 
darrer succés tal i com ha fet el CSN o seguirà inhi-
bint-se com ha fet fins ara?

14. Quin és el capteniment del Govern respecte a la 
continuïtat de les CN ubicades a Catalunya Ascó I i 
II i Vandellòs II?

15. Creu el Govern que el poble de Catalunya de la mateixa 
manera que té dret a decidir sobre el seu futur nacional, 
té el dret a decidir sobre quin ha de ser el model energètic?

16. Està el Govern disposat a fer efectiu el dret del poble 
de Catalunya a decidir sobre el futur de l’energia nuclear 
i la seva substitució progressiva per energies renovables?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els efectes del venciment del conveni signat 
amb la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-02029/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
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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 dia 11 de juliol venç el conveni de la Xarxa Hospi-
talària d’Utilitat Pública i, per tant, poden quedar sen-
se vigència els seus efectes en les relacions laborals 
entre els treballadors i treballadores de l’empresa IAS 
(Institut d’Assistència Sanitària), representats a Girona 
per tres comitès d’empresa: l’hospital Santa Caterina, 
la Xarxa de Salut Mental i les ABS de primària.

Donat que aquesta xarxa rep fons públics, el Depar-
tament de Salut té un paper destacat en les decisions 
finals que es prenguin respecte del conveni esmentat.

– Quina és la voluntat i l’interès del govern de la Gene-
ralitat respecte del conveni de la XHUP?

– Com considera el govern de la Generalitat que es po-
den veure afectades les condicions laborals dels treballa-
dors i treballadores dels hospitals als que els és d’aplica-
ció aquest conveni, especialment els que són gestionats 
per empreses públiques que depenen de la Generalitat?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a les línies d’educació 
secundària obligatòria del curs 2013-2014 
als instituts de Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-02030/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la previsió del Departament d’Ensenya-
ment sobre les línies d’Educació Secundària Obligatò-
ria per al curs 2013-2014 en els diferents instituts de la 
ciutat de Martorell?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació que s’ha donat a les as-
sociacions de mares i pares dels centres 
educatius de Martorell (Baix Llobregat) amb 
relació al tancament o l’increment de línies 
d’educació secundària obligatòria
Tram. 314-02031/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
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: 

– Com valora el Departament d’Ensenyament la in-
formació que s’ha fet arribar a les AMPAs dels cen-
tres respecte del tancament d’una línia d’ESO a l’INS 
Joan Oró i a l’increment al mateix temps d’una línia 
d’ESO a l’escola concertada La Mercè?

– Considera el Departament d’Ensenyament que hi ha 
en l’actualitat un desequilibri entre l’oferta i la deman-
da dels centres públics i concertats a la ciutat de Mar-
torell per avalar aquesta decisió?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un nou institut a Mar-
torell (Baix Llobregat)
Tram. 314-02032/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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

– Quina és la previsió del Departament d’Ensenya-
ment respecte de la construcció del nou centre de se-
cundària INS Martorell que actualment està creixent 
en un edifici provisional de l’Escola Oficial d’Idiomes?

– Consideraria positiu el Departament d’Ensenyament 
que aquest centre pogués acollir en el futur alumnat de 
preescolar, primària i secundària per així poder man-
tenir la mateixa línia pedagògica en tot el transcurs de 
la seva escolarització?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’aplicar increments de les 
taxes universitàries als graus i màsters el 
curs 2013-2014
Tram. 314-02033/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

– Té previst el Govern aplicar nous augments de les 
taxes universitàries, de graus i màsters, per al curs 
2013-2014? En cas afirmatiu, serà equivalent a 
l’IPC?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la generació d’ingressos privats per 
la via de pagaments de serveis sanitaris o 
complementaris
Tram. 314-02034/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els acords presos en els diferents patro-
nats o òrgans de govern de les empreses públiques o 
consorcis de la sanitat pública per a poder generar in-
gressos privats per la via de pagaments de serveis sa-
nitaris o complementaris?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la naturalesa jurídica del projecte CIMS
Tram. 314-02035/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 Projecte CIMS, organització integrada entre 
l’Institut Català de la Salut, l’Hospital Josep Trueta 
de Girona i l’Institut d’Assistència Sanitària de Santa



16 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 61

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 75

Caterina, disposa de naturalesa jurídica i pot fer no-
menaments directius i contractes?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dependència contractual administra-
tiva dels càrrecs directius del projecte CIMS
Tram. 314-02036/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 dependència contractual administrativa i en 
quin òrgan es van aprovar els càrrecs directius, i amb 
quina escala salarial de Gerent, Gerent Adjunt, Direcció 
de Suport, Direcció Assistencial i Director de l’Àrea de 
coneixement del projecte CIMS entre l’Institut Català 
de la Salut i l’Institut d’Assistència Sanitària a Girona?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat assistencial a l’Hospital de 
Santa Caterina de Girona i Salt, a la Clínica 
Girona i a la Clínica Salut
Tram. 314-02037/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 assistencial, mes per mes, 
de cada servei l’any 2012 comparant amb el 2010 i 
2011 a l’Hospital de Santa Caterina i l’Hospital Santa 
Caterina de Salt, Clínica Girona i Clínica Salut (con-
certs públics)?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla equivalent dels hospitals 
Josep Trueta i Santa Caterina
Tram. 314-02038/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 era, és i serà la plantilla equivalent de l’Hos-
pital Josep Trueta i Hospital Santa Caterina-IAS a de-
sembre 2010, desembre 2011, desembre 2012 i quina 
és la previsió per finals dels 2013, especificant per ca-
tegories?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat i de les llistes 
d’espera als hospitals Josep Trueta i Santa 
Caterina
Tram. 314-02039/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina ha estat l’evolució de l’activitat i les llistes d’es-
pera quirúrgiques, de proves diagnòstiques, de visites 
a especialistes a l’Hospital de Santa Caterina de Salt i 
Josep Trueta de Girona a desembre de 2010, 2011, 
i 2012?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de trasllat del laboratori 
de l’Hospital Josep Trueta i del laboratori de 
salut pública de Girona
Tram. 314-02040/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les previsions de trasllat del laboratori de 
l’Hospital Josep Trueta a l’Hospital de Salt així com 

del laboratori de Salut pública de l’antiga delegació de 
Salut a Girona?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis unificats entre els hospitals 
de Santa Caterina i Josep Trueta
Tram. 314-02041/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 serveis unificats entre Santa Caterina a 
Salt i l’Hospital Josep Trueta a març de 2013 i quines 
són les previsions per enguany?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis i temptatives de 
suïcidis del 2012
Tram. 314-02042/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

– Nombre de suïcidis i temptatives de suïcidis a Ca-
talunya recollits al Programa de prevenció de suïcidis 
que lidera el Departament de Salut, durant el 2012.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dèficits acumulats i els plans eco-
nòmics de les universitats públiques
Tram. 314-02043/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 dèficits acumulats de cada Universitat 
pública de Catalunya a desembre del 2012, i quins són 
els plans econòmics per cada una d’elles?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles del personal docent i 
investigador, del personal d’administració 
i serveis i altre personal de les universitats 
del 2010 amb relació al 2012 i sobre les pre-
visions per al 2013
Tram. 314-02044/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 plantilla equivalent de 
PDI, PAS i altres de cada Universitat pública a Catalu-
nya, comparant el 2010 amb 2012 i quines són les pre-
visions per l’any 2013?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els hospitals de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública que cobren taxes per la 
dispensació de proves diagnòstiques en su-
port digital
Tram. 314-02045/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9799 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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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– Quins hospitals de la XHUP cobren taxes per la dis-
pensació de proves diagnòstiques en suport digital? 
Amb quins preus? Quantes factures s’han emès en ca-
dascun d’ells durant el primer trimestre de 2013 per 
aquest servei?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació de les inversions del 
Consorci Salut Mar per a l’Hospital del Mar, 
de Barcelona, per al període 2013-2018
Tram. 314-02046/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9800 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 planificació de les inversions del Consor-
ci Salut Mar per l’Hospital del Mar pel període 2013-
2018?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beques Equitat tramitades 
a les universitats públiques el curs 2012-2013
Tram. 314-02047/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9801 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

– Quantes beques equitat per compensar l’augment dels 
preus de les matrícules han estat sol·licitades, resoltes 
i rebutjades per al curs 2012-2013, desglossat per ca-
dascuna de les universitats públiques de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte en la docència i la recerca 
a la Universitat Politècnica de Catalunya de 
l’acomiadament de professors
Tram. 314-02048/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9802 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 impacte tindrà en la docència i recerca de la 
Universitat de Politècnica l’acomiadament de més de 
220 professors per la retallada d’un 10% enguany?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC



16 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 61

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 79

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre la facturació de l’activitat privada als 
hospitals de la Xarxa Hospitalària d’U tilització 
Pública els anys 2003, 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-02049/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9803 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 la facturació de l’activitat privada (ur-
gent i programada) a cada Hospital de la XHUP els 
anys 2003, 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla de viabilitat acordat amb la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya per al curs 
actual i els quatre propers
Tram. 314-02050/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9804 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 de viabilitat acordat entre el Depar-
tament d’Economia i Coneixement per la Universitat 

Politècnica de Catalunya pel curs actual i els quatre 
propers?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment d’un tracte igualita-
ri entre els usuaris de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 314-02051/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9805 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines han estat les incidències i els controls per ga-
rantir que els pacients privats en la xarxa d’hospitals 
públics no siguin derivats de la pròpia assistència públi-
ca i no tinguin tracte de favor, en el període 2003-2012?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta d’activitat privada progra-
mada aprovada per la Fundació de Gestió Sa-
nitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 314-02052/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9806 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 



16 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 61

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 80

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

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

– Quina proposta (i amb quina data) va aprovar la 
Fundació de Gestió de Sant Pau per fer activitat priva-
da programada?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes per al 2013 per a com-
partir la història clínica i medicamentosa 
dels pacients entre les àrees bàsiques de 
salut, els hospitals, la xarxa sanitària públi-
ca i les oficines de farmàcia
Tram. 314-02053/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9807 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 per l’any 2013 per compar-
tir informació clínica i del medicament a través de la 
Història clínica compartida entre les Àrees Bàsiques 
de Salut, Hospitals, xarxa sanitària pública i oficines de 
farmàcia?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els canvis en la figura jurídica de l’Hospi-
tal Fundació Benèfica Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-02054/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9808 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els canvis validats pel Departament de 
Salut i el CatSalut a l’Hospital Fundació Benèfica Sant 
Bernabé de Berga per modificar la figura jurídica i 
quin paper tindrà la Generalitat, el Departament de 
Salut i la Regió Sanitària de la Catalunya Central?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tres últimes convocatòries de sub-
vencions Conforcat per al finançament de 
plans de formació intersectorial
Tram. 314-02055/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
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: 

Referent a la participació en les tres últimes convo-
catòries del Conforcat del Departament d’Empresa i 
Ocupació, per a la concessió de subvencions públiques 
per al finançament de plans de formació d’oferta de 
caràcter intersectorial: 
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a. Quina valoració de les sol·licituds presentades per a 
tots els concursants (organitzacions patronals i sindi-
cals), amb la puntuació desglossada segons els criteris 
de valoració de cada convocatòria (TRE/1145/2010, 
EMO/1195/2011 i EMO/212/2012)?

b. Quin és l’import atorgat a cada concursant en ca-
da convocatòria des de 2007 per a poder comparar els 
efectes en la valoració i distribució de les subvencions 
per l’entrada de nous concursants a partir del 2010?

c. Com es justificant els imports atorgats a totes les or-
ganitzacions sindicals participants?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre les informacions aparegudes en la 
premsa escrita relatives al curs impartit 
per un condemnat per assassinat al Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-02056/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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. Ha impartit el senyor Luis Enrique Hellín Moro al-
gun curs de formació al Cos de Mossos d’Esquadra, 
tal com afirma el diari El País en la seva edició del dia 
24 de febrer?

b. Li consta o li constava al Departament d’Interior que 
el senyor Luís Enrique Hellín Moro és en realitat Emi-
lio Hellín Moro condemnat a 43 anys de presó per l’as-
sassinat de Yolanda Gonzalez Martín l’any 1980, tal 
com afirma el diari El País en la seva edició del dia 24 
de febrer?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a l’ampliació de 
l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 314-02057/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines són les actuacions concretes que ha rea-
litzat el Govern i quines les previstes, amb la seva ca-
lendarització,en relació a l’ampliació de l’escola Lola 
Anglada de Badalona?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Parlón i Gil, 
diputades del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de canvi de concertació 
amb les oficines de farmàcia per al 2013
Tram. 314-02058/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és la proposta des del Departament de Salut 
de canvi de concertació a les oficines de farmàcia co-
munitàries (cartera de serveis i prestacions públiques, 
preventives, assistencials agudes i cròniques, dispen-
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sació de la Medicació Hospitalària de Dispensació 
Ambulatòria, model d’atenció farmacèutica de les re-
sidències geriàtriques) i quin és el cost i avaluació per 
l’any 2013?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les solucions financeres per al paga-
ment a les oficines de farmàcia
Tram. 314-02059/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 solucions financeres des de Catalu-
nya per fer front al pagament de les oficines de farmà-
cia l’any 2013, utilitzant fons catalans, estatals o eu-
ropeus?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de pagament dels en-
darreriments a les oficines de farmàcia
Tram. 314-02060/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9857 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

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

– Quines són les previsions de pagament a les ofici-
nes de farmàcia dels endarreriments de novembre i de-
sembre 2012, i gener, febrer i març 2013 i quines són 
les previsions per l’any en curs?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les possibles solucions per a abas-
tar de medicaments i productes sanitaris les 
oficines de farmàcia
Tram. 314-02061/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 solucions que proposa el Departa-
ment de Salut i el Govern de la Generalitat per a resol-
dre a curt i a mig termini les dificultats d’abastament 
de medicaments i productes sanitaris a les oficines de 
farmàcia de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC



16 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 61

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dificultats de dispensació a les ofi-
cines de farmàcia registrades en el Servei 
Català de la Salut
Tram. 314-02062/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 incidències diàries de dificultats de dispen-
sació a les oficines de farmàcia té registrats el CatSalut 
directament i indirecta a través del Col·legi de Farma-
cèutics, des de Gener d’enguany fins avui?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els medicaments i els grups terapèu-
tics amb problemes de dispensació a les ofi-
cines de farmàcia pels retards de pagament 
de la Generalitat
Tram. 314-02063/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9860 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 i grups terapèutics que 
tenen problemes de dispensació a les oficines de far-

màcia de Catalunya, des de Gener fins a data d’avui, 
degut als retards de pagaments de la Generalitat?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de farmàcies amb proble-
mes pels retards de pagament de la Gene-
ralitat
Tram. 314-02064/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 farmàcies a Catalunya, des del 
Gener fins a data d’avui, que tenen problemes pels re-
tards de pagaments de la Generalitat?

Palau del Parlament, 27 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions perquè les oficines 
de farmàcia cobrin els pagaments del Servei 
Català de la Salut a càrrec del fons de liqui-
ditat autonòmic
Tram. 314-02065/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les negociacions del Govern de Catalu-
nya per aconseguir que les oficines de farmàcia cobrin 
els pagaments del CatSalut a càrrec del fons de liquidi-
tat autonòmic (FLA)?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la despesa farmacèutica pública i privada
Tram. 314-02066/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9863 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 despesa farmacèutica a Catalunya, total, 
sobre el PIB i per pacient, per cadascun dels anys del 
període 2003-2012?

– Quina és la despesa farmacèutica pública a Catalu-
nya, total, sobre el PIB i per pacient, per cadascun dels 
anys del període 2003-2012?

– Quina és la despesa farmacèutica a Catalunya, des-
glossat per oficines de farmàcia, medicació hospitalà-
ria de dispensació ambulatòria (especificant centres de 
l’ICS i sector concertat) i medicació hospitalària?

– Quina és la despesa pública i copagament per habitant 
dels medicaments dispensats a les oficines de farmàcia?

– Quin és el percentatge del pressupost de salut per 
despesa farmacèutica, total i detallat per oficines de far-
màcia, medicació hospitalària i medicació hospitalària 
de dispensació ambulatòria, i especificant per cadascun 
d’ells el percentatge que correspon al copagament?

Palau del Parlament, 26 de març de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els hospitals i centres sanitaris pú-
blics que ofereixen serveis o complements 
sanitaris de pagament
Tram. 314-02067/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9864 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

– A quins hospitals i centres de la xarxa sanitària d’u-
tilització pública del SISCAT s’ofereixen serveis o 
complements sanitaris amb pagament (habitacions in-
dividuals, cadires-llits per acompanyants, pagament 
de pròtesis per avançar intervencions, menjar, cartera 
complementària a la sanitat pública,...), i quins són per 
a cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contactes dels ciuta-
dans amb el sistema sanitari públic entre el 
2003 i el 2012
Tram. 314-02068/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9865 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 ha estat el nombre de contactes total dels ciuta-
dans amb el conjunt del sistema sanitari públic, per ca-
dascun dels anys del període 2003-2012?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la carpeta personal de salut
Tram. 314-02069/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9866 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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’avaluació del Govern respecte de la carpe-
ta personal de salut, a març de 2013? Quina és la seva 
extensió poblacional? Quines són les previsions d’ex-
tensió?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes de coordinació assis-
tencial per a Tarragona
Tram. 314-02070/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9869 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les propostes del Departament de Salut 
de coordinació assistencial per la ciutat de Tarragona 
entre els diferents proveïdors, especialment hospitala-
ris, de salut mental i sociosanitaris?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes de cooperació assisten-
cial per a l’atenció psiquiàtrica a Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-02071/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9870 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les propostes del Departament de Salut 
per la cooperació assistencial de la ciutat de Reus entre 
Hospital de Reus i la institució Pere Mata per norma-
litzar l’atenció psiquiàtrica d’aguts i subaguts en el ma-
teix Hospital general?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’elaboració de l’Informe so-
bre els procediments legals a través dels 
quals els ciutadans i les ciutadanes de Cata-
lunya poden ser consultats sobre llur futur 
polític col·lectiu
Tram. 314-02072/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin cost ha suposat per a la Generalitat de Catalu-
nya l’elaboració de l’informe sobre els procediments 
legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes 
de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur po-
lític col·lectiu de l’Institut d’Estudis Autonòmics?

Palau del Parlament, 20 de març de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan que va encarregar l’Informe so-
bre els procediments legals a través dels 
quals els ciutadans i les ciutadanes de Cata-
lunya poden ser consultats sobre llur futur 
polític col·lectiu
Tram. 314-02073/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Qui va encarregar l’Informe sobre els procedi-
ments legals a través dels quals els ciutadans i les ciu-
tadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur 
futur polític col·lectiu elaborat per l’Institut d’Estudis 
Autonòmics?

Palau del Parlament, 20 de març de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els experts que han elaborat l’Informe 
sobre els procediments legals a través dels 
quals els ciutadans i les ciutadanes de Ca-
talunya poden ser consultats sobre llur futur 
polític col·lectiu
Tram. 314-02074/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 9873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Qui són els experts que han elaborat l’Informe sobre 
els procediments legals a través dels quals els ciuta-
dans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consul-
tats sobre llur futur polític col·lectiu?

Palau del Parlament, 20 de març de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un informe relatiu als 
riscos derivats de les activitats d’Ercros a 
Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02075/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 9876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlamento

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

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

1. ¿Ha realizado la Generalitat de Cataluña un informe 
epidemiológico preceptivo sobre los riesgos derivados 
de las actividades de la empresa Ercros en la localidad 
de Flix (Ribera d’Ebre), que tenga como objetivo eva-
luar el impacto sobre la salud de los vertidos tóxicos 
de dicha empresa? En caso afirmativo, ¿cuáles son las 
conclusiones de dicho informe?

2. ¿Ha realizado la Generalitat de Cataluña un infor-
me sobre los niveles de contaminación interna de las 
personas afectadas por estas actividades, midiendo las 
concentraciones que en sangre u orina presentan los 
compuestos tóxicos contenidos o liberados por los ver-
tidos tóxicos? En caso afirmativo, ¿cuáles son las con-
clusiones de dicho informe

3. ¿Ha realizado la Generalitat de Cataluña un estudio 
comparativo de la prevalencia de enfermedades vin-
culadas con los vertidos tóxicos causados por las acti-
vidades de la empresa Ercros, tanto en la localidad de 
Flix como en toda la comarca de la Ribera d’Ebre? En 
caso afirmativo, ¿cuáles son las conclusiones de dicho 
informe 

Palau del Parlament, 3 de abril de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el cost econòmic anual del servei 
d’urgències nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 314-02076/10

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 9974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente del Grupo Parlamenta-
rio de Ciutadans, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

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

– ¿Cuál es el coste económico anual del servicio de 
urgencias nocturnas del Centro de Asistencia Primaria 
de La Garriga (Vallès Oriental)?

Palau del Parlament, 3 de abril de 2013 

Albert Rivera Díaz
Presidente del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda de la planta de tractament de 
residus especials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-02077/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins son els motius pels que la Generalitat durà a 
terme la venda de la planta de tractament de residus 
especials de Constantí (Tarragonès)?

– Quina és la indemnització que la Generalitat haurà 
de pagar a l’empresa concessionària que presta el ser-
vei a la planta de tractament de residus especials de 
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Constantí per la resolució anticipada del contracte de 
concessió?

– Quant té previst el Govern pagar la indemnització 
per la resolució anticipada de la concessió de la planta 
de tractament de residus especials de Constantí?

– El Govern té previst vendre la planta de tractament de 
residus especials de Constantí? En cas afirmatiu, quins 
motius justifiquen la seva venta? Quan té previst dur-la 
a terme? Quin és l’import per la que preveu vendre-la?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions fetes a Spanair des 
que va aturar l’activitat
Tram. 314-02078/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Des de que l’aerolínia Spanair va deixar la seva acti-
vitat quines aportacions ha rebut l’empresa de part de 
la Generalitat? Desglossar per aportacions, imports i 
conceptes.

– Des de que l’aerolínia Spanair va deixar la seva acti-
vitat ha pagat la Generalitat, directa o indirectament a 
través de Cimalsa, als proveïdors de l’antiga aerolínia? 
En cas afirmatiu, quin és l’import pagat per la Genera-
litat als proveïdors de Spanair?

– Quin és l’import que la Generalitat, directa o través 
de un conjunt d’empreses i organismes públics, ha de 
satisfer per resarcir la inversió realitzada per a l’ad-
quisició de l’aerolínia Spanair? De quina forma s’està 
duent a terme aquest pagament? Quina és la seva pe-
riodificació?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de la compensació als 
transportistes del recàrrec per la venda d’hi-
drocarburs el període 2010-2012
Tram. 314-02079/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quan té previst el Govern fer efectiu el pagament 
de la compensació als transportistes del recàrrec per 
la venda de determinats hidrocarburs corresponent als 
anys 2010, 2011 i 2012?

– Quan té previst el Govern fer pública la convocatò-
ria per a la compensació als transportistes del recàrrec 
per la venda de determinats hidrocarburs?

– Té previst el Govern augmentar l’ajuda que compen-
sa al sector pel recàrrec per la venda minorista de de-
terminats hidrocarburs, l’anomenat cèntim sanitari?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’arranjament d’unes es-
cales situades a la carretera BV-2249, a l’en-
trada de Gelida (Alt Penedès)
Tram. 314-02080/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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A l’entrada al municipi de Gelida per la BV-2249, co-
neguda com a carretera de Sant Llorenç, davant el nú-
mero 41-43 del carrer es troben unes escales amb uns 
esglaons que no reuneixen cap tipus de seguretat pels 
ciutadans que les utilitzen. Es tracten d’unes escales 
que escurcen el desnivell existent entre el c/ Serra d’Or 
i la carretera de Sant Llorenç.

Donat les precàries condicions en el que es troben els 
esglaons de les escales, i que la BV-2249 és una via 
amb un elevat trànsit, l’estat actual de les escales re-
presenta un perill per als peatons.

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

– Té previst el Govern realitzar un estudi de viabilitat, 
idoneïtat i millora, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Gelida, d’unes escales situades a l’entrada al municipi 
per la carretera BV-2249, concretament davant el nú-
mero 41-43 de la carretera de Sant Llorenç a Gelida?

– En funció d’aquest estudi té previst el Govern valorar, 
juntament amb l’Ajuntament de Gelida, millores d’ar-
ranjament de les escales situades a l’entrada al municipi 
per la carretera BV-2249, concretament davant el núme-
ro 41-43 de la carretera de Sant Llorenç a Gelida?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les esllavissades produïdes per les pluges 
al cinturó de ronda de la C-532, de Sant Sadur-
ní d’Anoia, que enllaça amb la carretera C-243
Tram. 314-02081/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En les darreres setmanes les fortes pluges han produït 
al cinturó ronda C-532 de Sant Sadurní d’Anoia im-
portants esllavissaments als vorals de la carretera que 
enllaça a la C-243a.

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

– Té coneixement el Govern per part de l’Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia de l’estat en el que es troba el 
cinturó ronda de la C-532 al mateix municipi després 
de les fortes pluges de les darreres setmanes?

– Te previst el Govern dur a terme l’arranjament, amb la 
màxima urgència, dels vorals i dels esllavissaments que 
han tingut lloc al cinturó ronda de Sant Sadurní d’Anoia?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació prèvia de part de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de les 
accions anomenades «escrache»
Tram. 314-02082/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 a les concentracions/reunions que s’han 
produït davant dels domicilis i espais professionals de 
càrrecs electes, especialment diputats al Congrés, així 
com de seus de partits polítics en el marc de la campa-
nya anomenada «escrache» promogudes per la Plata-
forma d’Afectats per l’Hipoteca en els darrers mesos, 
el Govern ha rebut la corresponent comunicació per 
part dels promotors i/o organitzadors abans de 10 di-
es de la seva celebració? Quantes comunicacions ha 
rebut, en quines dates i qui era el promotor? S’han co-
municat en un termini inferior a 10 dies al·legant cau-
ses extraordinàries i greus? Quines comunicacions i 
quines han estat les causes al·legades?

– En relació a les concentracions/reunions que s’han 
produït davant dels domicilis i espais professionals de 
càrrecs electes, especialment de diputats al Congrés, ai-
xí com de seus de partits polítics en el marc de la cam-
panya anomenada «escrache» promogudes per la Pla-
taforma d’Afectats per l’Hipoteca en els darrers mesos, 
el Govern ha proposat alguna modificació de la data, el 
lloc, duració o itinerari alternatiu de la reunió o concen-
tració? Quines? S’han notificat als ajuntaments afectats? 
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En quines dates? Els ajuntaments afectats han emès al-
gun informe? En quina data i quin era el seu contingut?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dispositius de telepeat-
ge de què disposa el Departament d’Interior
Tram. 314-02083/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 dispositius de telepeatge OBEs 
Via T que disposa actualment el Departament d’Inte-
rior, desglossat els que corresponen als Mossos d’Es-
quadra i al Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de te-
lepeatge fet pels Mossos d’Esquadra en tra-
jectes fora de Catalunya del 2010 al 2012
Tram. 314-02084/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 ha estat el cost per la utilització de dispositius 
de telepeatge OBEs Via T en el Cos de Mossos d’Es-
quadra per trajectes fora de Catalunya en els exercicis 
2010, 2011 i 2012, desglossat per exercicis?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús dels dispositius de tele-
peatge fet pel Cos de Bombers en trajectes 
fora de Catalunya del 2010 al 2012
Tram. 314-02085/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 ha estat el cost per la utilització de dispositius 
de telepeatge OBEs Via T en el Cos de Bombers per 
trajectes fora de Catalunya en els exercicis 2010, 2011 
i 2012, desglossat per exercicis?

Palau del Parlament, 3 d’abril 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 l’ús dels dispositius de te-
lepeatge fet pel Cos de Mossos d’Esquadra 
per l’ús d’aparcaments el 2012
Tram. 314-02086/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 ha estat el cost per la utilització de  dispositius 
de telepeatge OBEs Via T en el Cos de Mossos d’Esqua -
dra per utilització d’aparcaments en l’exerci ci 2012?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost de l’ús dels dispositius de telepeat-
ge fet pel Cos de Bombers per l’ús d’aparca-
ments el 2012
Tram. 314-02087/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 ha estat el cost per la utilització de dispositius 
de telepeatge OBEs Via T en el Cos de Bombers per 
utilització d’aparcaments en l’exercici 2012?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de remodelació de l’Hos-
pital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02088/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– ¿Quina és el calendari que té previst el Departament 
de Salut pel que fa a la remodelació de l’Hospital de 
Viladecans?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el model hospitalari previst per a 
l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02089/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el model hospitalari previst per a l’Hospital 
de Viladecans?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la voluntat de convertir l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat) en un hospital 
lleuger
Tram. 314-02090/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 vol convertir l’Hospital de 
Viladecans en un hospital lleuger?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis que oferirà l’Hospital de Vi-
ladecans (Baix Llobregat) després de la seva 
remodelació
Tram. 314-02091/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 és el catàleg de serveis que es prestaran a l’Hos-
pital de Viladecans després de la seva remodelació?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits previst a l’Hospital 
de Viladecans (Baix Llobregat) després de la 
seva remodelació
Tram. 314-02092/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el nombre de llits que es preveuen en l’Hos-
pital de Viladecans després de la remodelació, especi-
ficat per especialitats?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la plantilla de l’Hospital de Viladecans 
(Baix Llobregat) després de la seva remodelació
Tram. 314-02093/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat 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: 

– Quina és la plantilla que tindrà l’Hospital de Vilade-
cans després de la remodelació prevista?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions entre el Departament de 
Salut i els ajuntaments de Viladecans, Cas-
telldefels, Sant Climent de Llobregat, Be-
gues i Gavà per a planificar el futur de l’Hos-
pital de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02094/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 reunions i en quines dates s’ha reunit el De-
partament de Salut amb els Ajuntaments de Vilade-
cans, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat, Begues 
i Gavà per tractar sobre els plans de futur de l’Hospital 
de Viladecans?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de compra d’activitat per 
part del Servei Català de la Salut a l’Hospi-
tal General de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02095/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 compra d’activitat que preveu realitzar el 
CatSalut a l’hospital de Sant Boi els anys 2013 i 2014 i 
per quin valor econòmic?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni signat amb Acció Cultural del 
País Valencià pel qual s’atorguen subvenci-
ons a aquesta entitat per diversos conceptes
Tram. 314-02096/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

D’acord amb la resolució del Departament de Presi-
dència PRE/291/2013, de data 15 de febrer de 2013, 
per la qual es dona publicitat a les subvencions atorga-
des per aquest Departament,
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quin es el contingut del conveni signat per la Gene-
ralitat i l’entitat Acció Cultural del País Valencià per 
la qual s’atorga la subvenció de 715.411,43 € amb apli-
cació pressupostaria PR0101 D/782.00.01.00 en con-
cepte de finançament de la quota anual del préstec hi-
potecari derivat de la compra de l’edifici «El Siglo» 
corresponent a l’any 2012 seu de la dita associació?

2. Quina és la raó que justifica el pagament de la quota 
hipotecaria d’un edifici, propietat de la entitat Asso-
ciació Cultural del País Valencià que es troba fora 
del territori de Catalunya amb diners que es detre-
uen del pressupost de la Generalitat de Catalunya?

3. Quin és el compromís contret per la Generalitat de 
Catalunya pel que fa al pagament de les quotes hipo-
tecàries del edifici «El Siglo» propietat de la entitat 
Acció Cultural del País Valencià?

4. Quin és l’import total de la mencionada hipoteca del 
edifici «El Siglo» propietat de l’entitat Acció Cultural 
del País Valencià?

5. Quin és l’import de les quotes que resten impagades 
i per quin període?

Atès que la mateixa resolució del Departament de Pre-
sidència PRE/291/2013, de data 15 de febrer de 2013, 
atorga a la dita entitat Acció Cultural del País Valencià 
la quantitat de 382.923,57 € en concepte de «acti vitats 
culturals diverses» interessa saber a aquesta diputada i 
al seu grup parlamentari: 

6. Quina és la raó que justifica el pagament d’aquestes 
activitats a una entitat que desenvolupa les seves acti-
vitats fora del territori de Catalunya amb diners de tots 
els catalans?

7. Quin és el detall de les activitats programades per 
la entitat Acció Cultural del País Valencià i el cost de 
cadascuna d’elles fins a justificar l’import total que as-
signa el departament de presidència en la dita partida 
pressupostaria?

8. Quin és el benefici que en treuen els ciutadans de Ca-
talunya del pagament de la seu de la entitat Acció 
Cultural del País Valencià i de les seves activitats?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni signat amb l’Associació 
d’Amics de la Bressola pel qual s’atorga una 
subvenció a aquesta entitat per a pagar els 
docents de les escoles de La Bressola
Tram. 314-02097/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El Departament de Presidència, mitjançant la resolu-
ció PRE/291/2013 de data 15 de febrer de 2013, ator-
ga a l’Associació d’Amics de la Bressola una subvenció 
per import de 428.047,20 € segons aplicació pressu-
postaria PR0101 D/482.00.01.00 en concepte de paga-
ment de personal docent a les escoles de la Bressola.

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

1. Quin és el contingut de l’acord/conveni en virtut del 
qual s’assignen docents del Departament d’Educació a 
la Bressola?

2. Quin és el nombre de docents assignats a la Bresso-
la i quin és l’import de les seves nòmines?

3. Quines son les condicions que s’estableixen per la 
seva assignació a la Associació d’amics de la Bressola?

4. Quines activitats desenvolupen i a on?

5. Quin és el desglossament d’aquesta partida pressu-
postaria i les raons que la justifiquen en les actuals cir-
cumstàncies de retallades en l’àmbit educatiu?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni signat amb l’Obra Cultu-
ral Balear pel qual s’atorga una subvenció a 
aquesta entitat per a activitats de promoció 
de la llengua catalana a les Illes Balears
Tram. 314-02098/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El Departament de Presidència, mitjançant la resolu-
ció PRE/291/2013 de data 15 de febrer de 2013, ator-
ga a la Entitat Obra Cultural Balear segons aplicació 
pressupostaria PR0101 D/482.00.01.00 la quantitat de 
85.000 € en concepte de subvenció per les activitats 
de promoció de la llengua catalana a les Illes Balears.

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

1. Quin és el contingut del conveni que justifica l’ator-
gament de la dita subvenció?

2. Quin és el detall de les activitats programades i el 
desglossament del cost de les mateixes que justifi-
quen la quantitat assignada i en concepte de què es 
justifica?

3. Quina raó justifica que es paguin aquestes activi-
tats fora del territori de Catalunya atès que els ciuta-
dans de Catalunya que les paguen no en treuen cap 
benefici?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni signat amb Òmnium Cultu-
ral pel qual s’atorga una subvenció a aques-
ta entitat per diversos conceptes
Tram. 314-02099/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El Departament de Presidència, mitjançant la resolu-
ció del Departament PRE/291/2013 de data 15 de fe-
brer de 2013, atorga a l’entitat Òmnium Cultural la 
quantitat de 1.387.844,40 € en virtut del conveni sig-
nat amb la dita entitat segons aplicació pressupostaria: 
PR0101 D/482.00.01.00 distribuïda, segons consta, per 
anualitats en: 

2011: 497.191 €

2012: 468.796 €

2013: 421.907,40 €

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

1. El contingut i copia del conveni signat entre Òm nium 
Cultural i el Departament de Presidència

2. El desglossament i detall de les partides assignades 
i la liquidació complerta per tal de saber a quins con-
ceptes s’han aplicat las quantitats atorgades i la liqui-
dació de les mateixes en els anys 2011 i 2012 per uns 
imports totals de: 

2011: 497.191 € 

2012: 468.796 €

així com la previsió de la atribució de partides del 
2013 per import de 421.907,40 €

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el detall de les subvencions que ha re-
but l’Associació de Publicacions Periòdiques 
en Català atorgades pel conveni signat amb 
aquesta entitat
Tram. 314-02100/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El Departament de Presidència, mitjançant la resolu-
ció del Departament PRE/291/2013 de data 15 de fe-
brer de 2013, atorga a la Entitat associació de Publica-
cions Periòdiques en Català (APPEC) la quantitat de 
680.000 € segons aplicació pressupostaria n. PR1201 
D/482.00.01.00 en virtut del conveni de col·laboració 
subscrit el 29 d’octubre del 2010 pel finançament de les 
activitats de l’APPEC durant els anys 2011,2012 i 2013.

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

1. Respecte a la assignació de l’any 2011 quin es el 
desglossament de la mateixa, i el detall de la liquida-
ció de les partides atorgades

2. Respecte a la assignació de l’any 2012 quin es el 
desglossament de la mateixa, i el detall de la liquida-
ció de les partides atorgades

3. Respecte a la previsió de l’any 2013 quin es el des-
glossament de la mateixa, i el detall de la liquidació de 
les partides atorgades

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el conveni signat amb la Funda-
ció Privada Audiències de la Comunicació i 
la Cultura pel qual s’atorga una subvenció a 
aquesta entitat per al projecte «Baròmetre 
de la Comunicació i la Cultura»
Tram. 314-02101/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El Departament de Presidència, mitjançant la resolu-
ció del Departament PRE/291/2013 de data 15 de fe-
brer de 2013, atorga a la Fundació Privada Audiències 
de la Comunicació i la Cultura (FUN-DACC) la quan-
titat de 3.400.000 € segons aplicació pressupostaria 
n. PR1201 D/481.00.01.00, en virtut del conveni de col-
laboració subscrit el 28 De gener del 2009 per al pro-
jecte de «Baròmetre de la Comunicació i la Cultura» 
per l’exercici dels anys 2.009, 2010, 2011 i 2012 distri-
buït per anualitats.

Atès que la Fundació Privada Audiències de la Comu-
nicació i la Cultura es defineix com una empresa de 
clara vocació empresarial amb la missió de proporci-
onar estudis de mercat útils per la presa de decisions a 
empreses i institucions interessades,

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

1. Quin és el contingut del conveni de col·laboració 
signat amb la fundació i les finalitats del mateix?

2. Quina és la raó que justifica l’atorgament de diners 
públics i d’una assignació pressupostaria tant quantio-
sa a una «fundació privada» amb una finalitat especia-
litzada en la investigació de audiències dels mitjans de 
comunicació i consums culturals?

3. Quins són els estudis encarregats a la dita fundació 
i l’interès general dels mateixos per al conjunt dels ca-
talans?

4. Quina finalitat tenen els estudis encarregats?

5. Respecte a la liquidació de les partides assignades: 

– Respecte a la assignació de l’any 2009 quin es el des-
glossament de la partida assignada i el detall de la li-
quidació?
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– Respecte a la assignació de l’any 2010 quin es el des-
glossament de la mateixa, i el detall de la liquidació de 
les partides atorgades?

– Respecte a la previsió de l’any 2011 quin es el des-
glossament de la mateixa, i el detall de la liquidació de 
les partides atorgades?

– Respecte a la previsió de l’any 2012 quin es el des-
glossament de la mateixa, i el detall de la liquidació de 
les partides atorgades?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obligació del Grup d’Osona d’Unitat 
Contra el Feixisme i el Racisme d’haver de 
modificar el lloc de la concentració convocada 
a Vic per al 6 d’abril de 2013 per aquest grup
Tram. 314-02102/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

En relació a la Resolució de 3 d’abril de 2013 de la Di-
recció General d’Administració de la Seguretat, obli-
gant al Grup d’Osona d’Unitat contra el Feixisme i el 
Racisme (UCFR) a modificar el lloc de la concentra-
ció convocada a Vic pel dia 6 d’abril passant de la Bas-
sa dels Hermanos a la plaça Gaudí: 

1. Considera el Govern motiu suficient pel canvi d’ubi-
cació d’un acte plenament legal el fet que un dirigent 
polític visqui a «escassos metres» del lloc escollit?

2. El fet que el senyor Anglada, dirigent del partit fei-
xista Plataforma x Catalunya disposi de domicili par-
ticular en un indret determinat suposa que inhabilita 
els voltants d’aquest indret per exercir el dret de mani-
festació o per celebrar-hi actes polítics?

3. És criteri del Govern que a partir d’aquest moment 
no es puguin celebrar actes públics a prop del domicili 
del senyor Anglada a Vic?

4. Aquest criteri restrictiu és aplicable als voltants de 
tots els domicilis de regidors o membres de PxC?

5. Per quin motiu considera el Govern que els drets 
d’un dirigent polític que nega els drets a bona part de 
la ciutadania preval per damunt dels drets a la lliber-
tat d’expressió dels ciutadans i ciutadanes demòcrates?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en els serveis d’urgències i 
emergències del Solsonès
Tram. 314-02103/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Daniel Fernández 
González, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els canvis en les urgències i emergències 
del Solsonès comparant 2003, 2010, 2011, 2012 i 2013 
i quines les previsions per enguany, detallant activi-
tat, pressupost, personal, serveis, efectius d’ambulàn-
cies...?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Daniel Fernández González
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució i finalització 
de les obres del CAP 3, de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02104/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Atès l’onada de retallades en l’àmbit sanitari que l’actual 
Govern està portant a terme en instal·lacions de gran relle-
vància pel servei i les característiques del territori al què 
dóna abast; atès que l’Ajuntament de Viladecans va lliurar 
llicencia d’obres en abril 2011 del ABS-3; atès que es tracta 
d’un ambulatori de molta necessitat donada la sobresatu-
ració dels altres centres d’atenció primària de la ciutat i la 
paralització de les obres de l’Hospital de Viladecans,

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el calendari d’execució i finalització de les 
obres del CAP 3 de la ciutat de Viladecans?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a repren-
dre les obres del CAP 3, de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02105/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Atès l’onada de retallades en l’àmbit sanitari que l’actual 
Govern està portant a terme en instal·lacions de gran relle-
vància pel servei i les característiques del territori al què 
dóna abast; atès que l’Ajuntament de Viladecans va lliurar 
llicencia d’obres en abril 2011 del ABS-3; atès que es trac-
ta d’un ambulatori de molta necessitat donada la sobresa-
turació dels altres centres d’atenció primària de la ciutat i 
la paralització de les obres de l’Hospital de Viladecans,

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té prevista el Govern de la Generalitat alguna actu-
ació per reprendre les obres del CAP 3 de Viladecans? 
Si és així, quina i en quin termini?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de la necessitat d’un 
tercer centre d’atenció primària a Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-02106/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Atès l’onada de retallades en l’àmbit sanitari que l’actual 
Govern està portant a terme en instal·lacions de gran re-
llevància pel servei i les característiques del territori al 
què dóna abast; atès que l’Ajuntament de Viladecans va 
lliurar llicència d’obres en abril 2011 del ABS-3; atès que 
es tracta d’un ambulatori de molta necessitat donada la 
sobresaturació dels altres centres d’atenció primària de la 
ciutat i la paralització de les obres de l’Hospital de Vi-
ladecans,

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té constància el Govern de la necessitat d’un tercer 
centre d’atenció sanitària a la ciutat de Viladecans?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consultora externa encarregada 
d’elaborar l’estudi «Informe sobre les modifi-
cacions estatutàries de la Llei 8/2007, del 30 
de juliol, de l’Institut Català de la Salut, ne-
cessàries perquè la institució pugui ampliar 
les seves fórmules organitzatives»
Tram. 314-02107/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 quina consultora externa s’ha encarregat l’estudi 
que porta per títol: «Informe sobre les modificacions 
estatutàries de la Llei 8/2007, de l’Institut Català de 
Salut necessàries per tal que la institució pugui am-
pliar les seves fórmules organitzatives»?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’estudi «Informe sobre les 
modificacions estatutàries de la Llei 8/2007, 
del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Sa-
lut, necessàries perquè la institució pugui 
ampliar les seves fórmules organitzatives»
Tram. 314-02108/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 va ser el cost de l’estudi: «Informe sobre les 
modificacions estatutàries de la Llei 8/2007, de l’Insti-
tut Català de Salut necessàries per tal que la institució 
pugui ampliar les seves fórmules organitzatives?»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre la consultora externa encarregada 
d’elaborar l’estudi «Informe sobre el nou mo-
del organitzatiu de l’Institut Català de la Salut»
Tram. 314-02109/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 quina consultora externa s’ha encarregat l’estudi 
que porta per títol: «Informe sobre el nou model orga-
nitzatiu de l’Institut Català de la Salut»?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost de l’estudi «Informe sobre el nou mo-
del organitzatiu de l’Institut Català de la Salut»
Tram. 314-02110/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 va ser el cost de l’estudi: «Informe sobre el nou 
model organitzatiu de l’Institut Català de la Salut»?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consultora externa encarregada 
d’elaborar l’estudi «Informe sobre la possi-
ble aplicació del REGE (règim especial del 
grup d’entitats) a l’Institut Català de la Salut 
a efectes de la tributació de l’IVA»
Tram. 314-02111/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

A quina consultora externa s’ha encarregat l’estudi que 
porta per títol: «Informe sobre la possible aplicació del 

REGE (Règim Especial de Grup d’Entitats) a l’Institut 
Català de la Salut a efectes de la tributació de l’IVA».

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’estudi «Informe sobre la 
possible aplicació del REGE (règim  especial 
del grup d’entitats) a l’Institut Català de la 
Salut a efectes de la tributació de l’IVA»
Tram. 314-02112/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin va ser el cost de l’estudi: «Informe sobre la 
possible aplicació del REGE (Règim Especial de Grup 
d’Entitats) a l’Institut Català de la Salut a efectes de la 
tributació de l’IVA»?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consultora externa encarregada 
d’elaborar l’estudi «Adaptació dels Estatuts 
de l’Institut Català de la Salut a la Llei Òm-
nibus»
Tram. 314-02113/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 quina consultora externa s’ha encarregat l’estudi 
que porta per títol: «Adaptació dels Estatuts de l’Insti-
tut Català de la Salut a la Llei Òmnibus»?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’estudi «Adaptació dels Es-
tatuts de l’Institut Català de la Salut a la Llei 
Òmnibus»
Tram. 314-02114/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 va ser el cost de l’estudi: «Adaptació dels Esta-
tuts de l’Institut Català de la Salut a la Llei Òmnibus»?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloguer d’habitacions per a ús tu-
rístic a través d’empreses de consum col-
laboratiu
Tram. 314-02115/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Té dades el Govern de la Generalitat del nombre de 
persones que lloguen habitacions, a través d’empreses 
de consum col·laboratiu, per a ús turístic?

2) Què en pensa el Govern d’aquest tipus d’interacció 
de caire turístic?

3) Considera el Govern que aquestes empreses porten 
a terme també una funció social donat que l’ingrés que 
en representa suposa una aportació complementària a 
economies sovint en situació de vulnerabilitat?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Decret 159/2012, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús tu-
rístic
Tram. 314-02116/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Per quin motiu el Govern va aprovar el Decret 159 
de juny de 2012 pel que fa a la part relacionada amb 
les empreses de consum col·laboratiu, per a ús turístic?

2) Quina valoració fa el Govern d’aquest Decret i de 
les conseqüències d’ençà la seva aprovació?

3) Coneix el Govern altres decrets o lleis on s’apliquin 
aquestes mesures restrictives al lloguer d’habitacions 
per a ús turístic?

4) Té el Govern dades o indicis de si l’aplicació d’aquest 
Decret ha suposat un increment de l’economia submer-
gida i desregulada en les interaccions de lloguer d’habi-
tacions per a usos turístics?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes relatives als instituts es-
cola que preveu la Llei 12/2009, d’educació
Tram. 314-02117/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

– Què opina el Govern de les propostes d’instituts-
escola que estan contemplades en la LEC?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la utilitat dels instituts escola per al 
garantiment d’una educació pública de pro-
ximitat i qualitat
Tram. 314-02118/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

– Pensa el Govern que els instituts-escola són encara 
eines útils per a garantir una educació pública de pro-
ximitat basada en la qualitat?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

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



16 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 61

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els instituts escola com a alternativa al 
tancament d’escoles públiques i línies de P3
Tram. 314-02119/10

Formulació

Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

– Considera el govern que els instituts-escola poden 
ser una via per a evitar el tancament d’escoles públi-
ques i la supressió de línies de P3 públiques anunciat 
per la Consellera d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de projectes d’institut es-
cola en què està treballant
Tram. 314-02120/10

Formulació

Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 parla-
mentari: 

– Quants projectes d’institut-escola té, en aquest mo-
ment, el Govern de la Generalitat de Catalunya treba-
llant sobre la taula?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista d’inici del primer pro-
jecte d’institut escola
Tram. 314-02121/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

1) Té el Govern una data prevista per iniciar el primer 
projecte d’institut-escola a Catalunya?

2) En cas de recuperar aquests projectes, quins centres 
serien els prioritaris?

3) En cas de no recuperar aquests projectes, quins són 
els motius?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició de les comissions mix-
tes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat 
el 3 d’abril de 2013
Tram. 314-02122/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

– Quina era la composició de la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat i de la resta de comissions mixtes 
amb l’Estat i qui n’ostentava la presidència de la part 
catalana el dia 3 d’abril d’enguany?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vigència dels nomenaments dels 
membres de les comissions mixtes entre la 
Generalitat i el Govern de l’Estat després de 
les eleccions del 25 de novembre de 2012
Tram. 314-02123/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

– Varen quedar sense efecte els nomenaments de 
membres de les diferents comissions mixtes Genera-
litat-estat a causa de les eleccions de 25 de novembre 
de 2012?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presidència de la part catalana de 
les comissions mixtes entre la Generalitat i 
el Govern de l’Estat el 2012 i el 2013
Tram. 314-02124/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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: 

– S’ha produït durant l’any 2012 i el que portem de 
2013 algun moment en que el senyor Duran i Lleida 
hagi deixat de ser president de la part catalana de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat i de la resta de 
comissions mixtes Generalitat-estat?

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va posar a disposició de la Policia Nacional un detingut amb relació al desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 314-00688/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ingrés al Centre d’Internament per a Estrangers d’un detingut en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 314-00689/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement de les circumstàncies personals del detingut en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
	Tram. 314-00690/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes perquè els mossos d’esquadra tinguin els mitjans necessaris per a fer llur feina
	Tram. 314-00706/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual uns mossos d’esquadra de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) van haver de demanar ajut urgentment durant una actuació
	Tram. 314-00707/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels casos diagnosticats com a trastorns alimentaris del 2003 ençà
	Tram. 314-00747/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost dels canvis als serveis del 061-012 i de Sanitat Respon
	Tram. 314-00757/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’obertura dels hospitals de Puigcerdà (Cerdanya) i d’Olot (Garrotxa)
	Tram. 314-00772/10
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries de subvencions del 2012 del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 314-00789/10
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la simplificació administrativa i l’impacte que tindrà en la creació de llocs de treball
	Tram. 314-00793/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels recursos del Fons social europeu per a polítiques actives d’ocupació
	Tram. 314-00796/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat de la carretera C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
	Tram. 314-00829/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a retirar anticonceptius orals
	Tram. 314-00839/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de transport sanitari de reforç del Pla integral d’urgències de Catalunya
	Tram. 314-00840/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en el transport sanitari de reforç del Pla integral d’urgències de Catalunya
	Tram. 314-00841/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pesticides que causen la síndrome del despoblament dels ruscos d’abelles
	Tram. 314-00843/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comercialització de la mel amb traces d’organismes genèticament modificats
	Tram. 314-00844/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de recerca del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
	Tram. 314-00912/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eliminació dels residus sanitaris al CAP Badia del Vallès
	Tram. 314-00930/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies de l’Euroregió Pirineus Mediterrània per a integrar el sector agropecuari
	Tram. 314-00970/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de les organitzacions agràries en l’adopció de mesures per a reforçar sinergies en el sector agropecuari a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
	Tram. 314-00975/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assumptes entrats al Jutjat número 28 de Barcelona el 2012
	Tram. 314-01651/10
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

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

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

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

	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
	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 els motius del tancament de les delegacions territorials al Pirineu, el Pallars, la Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre
	Tram. 325-00011/10
	Resposta del president del Consell de Govern

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

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de peces informatives produïdes i emeses per les delegacions territorials del Pirineu, el Pallars, la Catalunya del Nord i
	Tram. 325-00013/10
	Resposta del president del Consell de Govern

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

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

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els mitjans per a produir i emetre la informació sobre els territoris en què la Corporació deixa de tenir delegacions
	Tram. 325-00016/10
	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 la relació entre el funcionament del tren de gran velocitat entre Girona i la frontera francesa i la posada en marxa de la línia de molt alta tensió
	Tram. 310-00036/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desviament del trànsit de la carretera N-II al pas per les comarques gironines cap a l’autopista AP-7
	Tram. 310-00037/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la privatització de serveis de la sanitat pública
	Tram. 310-00038/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les despeses relatives a la commemoració del 1714
	Tram. 310-00039/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les propostes d’actuació relatives a la immigració irregular
	Tram. 310-00040/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels titulars de participacions preferents o altres tipus de deute subordinat
	Tram. 310-00041/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’avantprojecte de llei marc de la protecció social a Catalunya
	Tram. 310-00042/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte en el dèficit consolidat de la Generalitat de l’anul·lació de l’adjudicació a Acciona del contracte de la gestió del servei d’abastiment d’aigua del Ter-Llobregat
	Tram. 310-00043/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions de projecció de la cultura catalana a l’exterior
	Tram. 310-00044/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les operacions de trànsit i l’accidentalitat a les carreteres
	Tram. 310-00045/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius de la llei marc de la protecció social
	Tram. 310-00046/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00022/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00023/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00024/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00025/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00026/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00027/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’actualitat política
	Tram. 317-00028/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner
	Tram. 311-00329/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost per a mitjans de comunicació públics i privats en el període 2010-2012
	Tram. 311-00330/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sol·licitud d’informació a Método 3 per part del Departament d’Interior
	Tram. 311-00331/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut de la informació prèvia adreçada a Método 3
	Tram. 311-00332/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afirmació del conseller d’Interior relativa a l’increment d’agents del Centre Nacional d’Intel·ligència a Catalunya
	Tram. 311-00333/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’intent de verificar la cobertura del Centre Nacional d’Intel·ligència en diversos països
	Tram. 311-00334/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu per a obligar el Grup d’Osona d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme a modificar el lloc de la concentració convocada a Vic per al 6 d’abril de 2013 per aquest grup
	Tram. 311-00335/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre l’obligació del Grup d’Osona d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme de modificar el lloc de la concentració convocada a Vic per al 6 d’abril de 2013 per aquest grup i el fet que 
	Tram. 311-00336/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el possible criteri pel qual no es poden convocar actes públics a prop del domicili d’un dirigent de Plataforma x Catalunya a Vic
	Tram. 311-00337/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la generalització de l’aplicació del criteri pel qual no es poden convocar actes públics a prop del domicili dels membres o dirigents de Plataforma x Catalunya
	Tram. 311-00338/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu de la prevalença dels drets d’un dirigent de Plataforma x Catalunya per sobre dels drets públics de reunió i de la llibertat d’expressió dels ciutadans
	Tram. 311-00339/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició de les comissions mixtes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat en data del 3 d’abril de 2013
	Tram. 311-00340/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la vigència dels nomenaments dels membres de les comissions mixtes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat després de les eleccions del 25 de novembre de 2012
	Tram. 311-00341/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presidència de la part catalana de les comissions mixtes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat el 2012 i el 2013
	Tram. 311-00342/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del projecte d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
	Tram. 314-02006/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
	Tram. 314-02007/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució per fases de les obres d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda de l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 del metro
	Tram. 314-02008/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del Pla territorial sectorial agrari
	Tram. 314-02009/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estrangers que han sol·licitat la targeta sanitària individual en data del 31 de març de 2013
	Tram. 314-02010/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones requerides pel Servei Català de la Salut per a acreditar llur empadronament i poder obtenir la targeta sanitària individual que no han estat trobades
	Tram. 314-02011/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estrangers que han obtingut la targeta sanitària individual de nivell I i de nivell II
	Tram. 314-02012/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denegacions de la targeta sanitària individual i els motius de denegació
	Tram. 314-02013/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions de les comissions creades per a acreditar el pas del nivell I al nivell II de les targetes sanitàries individuals i els casos desestimats
	Tram. 314-02014/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents que no tenen la targeta sanitària individual i els motius pels quals no la tenen
	Tram. 314-02015/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de redacció del projecte de via verda entre Tortosa i Vinallop
	Tram. 314-02016/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de les administracions locals en la redacció del projecte de via verda entre Tortosa i Vinallop
	Tram. 314-02017/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prioritat pressupostària de l’execució del projecte de via verda entre Tortosa i Vinallop
	Tram. 314-02018/10
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