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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 destinació dels recursos disponibles del Departa-
ment de Cultura
Tram. 310-00047/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de les universitats
Tram. 310-00048/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment de les resolucions judicials sobre el bi-
lingüisme en el sistema educatiu
Tram. 310-00049/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la presentació dels pressupostos del 2013
Tram. 310-00050/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les previsions, les orientacions i les disposicions de 
treball amb relació a la tendència de l’ocupació
Tram. 310-00051/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques de lloguer social i fons social d’habitatge
Tram. 310-00052/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els compromisos econòmics de l’Estat respecte a la 
promoció i el desenvolupament de l’esport d’elit
Tram. 310-00054/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació d’un impost sobre els habitatges de-
socupats
Tram. 310-00055/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes davant els problemes de gestió 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 310-00056/10
Substanciació p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compromís del Ministeri de Foment de desdoblar el 
tram gironí de la N-II
Tram. 310-00057/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el balanç de l’atenció sanitària del 2012
Tram. 310-00058/10
Substanciació p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la indústria automobilística
Tram. 310-00059/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els avenços per a l’economia i l’ocu-
pació aconseguits en el darrer viatge a Brussel·les
Tram. 317-00029/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el fet que el Govern generi descon-
cert i dubtes en moments en què es reclamen certeses
Tram. 317-00030/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures per a crear ocupació, 
combatre la desocupació juvenil i afavorir la recuperació 
econòmica
Tram. 317-00031/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre les sancions als activistes de la 
campanya «No vull pagar» i sobre la perspectiva de canvi del 
model urbanístic
Tram. 317-00032/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la recuperació del lloguer forçós
Tram. 317-00033/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la possibilitat de crear un banc pú-
blic que fomenti el desenvolupament i l’activitat econòmica
Tram. 317-00034/10
Substanciació p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els objectius i continguts de la dar-
rera visita a les institucions europees
Tram. 317-00035/10
Substanciació p. 18
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del desallotjament d’una nau del pas-
satge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00001/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ordre judicial per al desallotjament d’una nau 
del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00002/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la denúncia de la propietat de la nau del passatge 
de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00003/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ocupació il·legal d’una nau del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00004/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en el de-
sallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00005/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la desestimació de la mediació d’un advocat en el 
desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00006/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació del Departament d’Interior en els 
desallotjaments del carrer de Zamora del barri del Poblenou, 
de Barcelona
Tram. 311-00007/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació del Departament d’Interior en la batuda 
posterior als desallotjaments del carrer de Zamora del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00008/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la valoració del conseller d’Interior amb relació 
a les batudes indiscriminades dirigides a persones d’origen 
subsaharià
Tram. 311-00009/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la coordinació entre el Departament d’Interior i 
l’Ajuntament de Barcelona en els desallotjaments del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00010/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la petició de l’Ajuntament de Barcelona als Mossos 
d’Esquadra per a desallotjar una nau del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00011/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús de gas pebre per part dels Mossos d’Esquadra 

en el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00012/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les instruccions del Departament d’Interior als 
Mossos d’Esquadra amb relació a l’ús de gas pebre
Tram. 311-00013/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones ateses en centres mèdics 
arran del desallotjament d’una nau del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00014/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esqua-
dra amb relació als desallotjaments exprés
Tram. 311-00015/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els suposats delictes flagrants a l’empara dels 
quals es va desallotjar una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00016/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actuació dels ocupants de la nau desallotjada 
del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00017/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el contacte entre el Departament d’Interior i 
els serveis socials municipals amb relació al desallotjament 
d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 311-00018/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració del conseller d’Interior amb relació al 
desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri del 
Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00019/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la detenció de diverses persones en 
el desallotjament d’una nau del passatge de Ratés del barri 
del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00020/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el protocol d’actuació amb relació a les persones 
detingudes en el desallotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00021/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’atesos pel metge forense de la co-
missaria dels Mossos d’Esquadra de les Corts, a Barcelona, 
arran del desallotjament d’una nau del passatge Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00022/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals es va posar a disposició de 
la Policia Nacional un detingut amb relació al desallotjament 
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d’una nau del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de 
Barcelona
Tram. 311-00023/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de l’ingrés al Centre d’Internament per 
a Estrangers d’un detingut en el desallotjament d’una nau 
del passatge de Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00024/10
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement de les circumstàncies personals 
del detingut en el desallotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00025/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a 
la Val d’Aran
Tram. 311-00099/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre l’acampada de protesta de mossos d’esquadra a Vielha e 
Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00100/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els problemes d’allotjament dels mossos d’es-
quadra destinats a Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00101/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les gestions per a solucionar els problemes 
d’allotjament dels mossos d’esquadra destinats a Vielha e 
Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00102/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’habilitació d’un alberg per a solucionar els 
problemes d’allotjament dels mossos d’esquadra destinats 
a Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00103/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la prohibició als mossos d’esquadra de dormir a la 
comissaria de Vielha e Mijaran (Val d’Aran)
Tram. 311-00104/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les reunions del conseller d’Interior amb els sindi-
cats dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00105/10
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les negociacions entre el Departament d’Interior i 
els sindicats dels mossos d’esquadra
Tram. 311-00106/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el subministrament d’armilles antibales als 
mossos d’esquadra
Tram. 311-00107/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la possible ordre de retirar les pancartes reivin-
dicatives de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00117/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’autoritat dels comandaments dels Mossos 
d’Esquadra per a retirar les pancartes reivindicatives de les 
comissaries
Tram. 311-00118/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el respecte a la llibertat d’expressió dels mos-
sos d’esquadra amb relació a les pancartes reivindicatives 
de les comissaries
Tram. 311-00119/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment dels delictes contra el patrimoni 
el 2012
Tram. 311-00252/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment dels robatoris amb violència i intimida-
ció el 2012
Tram. 311-00253/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment dels robatoris amb violència als domi-
cilis el 2012
Tram. 311-00254/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment dels robatoris en establiments 
comercials el 2012
Tram. 311-00255/10
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment de les estrebades el 2012
Tram. 311-00256/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment dels robatoris amb violència a la via 
pública el 2012
Tram. 311-00257/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment dels furts el 2012
Tram. 311-00258/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment dels delictes contra el patrimoni 
no especificats en l’Informe sobre l’evolució dels fets penals 
coneguts per la Policia de Catalunya el 2012
Tram. 311-00259/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’increment de les faltes d’estafa el 2012
Tram. 311-00260/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la determinació prèvia del nombre d’actes i detin-
guts amb relació al dispositiu que els Mossos d’Esquadra 
van fer a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00273/10
Substanciació p. 24
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les identificacions fetes durant el dispositiu dels 
Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona (Barcelo-
nès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00274/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre els detinguts durant el dispositiu dels Mossos d’Esqua-
dra que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer 
de 2013
Tram. 311-00275/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el protocol de determinació prèvia d’actes i nombre 
de detinguts en els dispositius policials dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-00276/10
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’objectiu del dispositiu dels Mossos d’Esquadra 
que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 
2013
Tram. 311-00277/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació de l’Ajuntament de Badalona en el 
dispositiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Bada-
lona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00278/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la legalitat del dispositiu dels Mossos d’Esquadra 
que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer 
de 2013
Tram. 311-00279/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el respecte de la legalitat en les identifica-
cions i les detencions efectuades pels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00280/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compliment de la legislació relativa a la neu-
tralitat política en les actuacions del col·lectiu Mossos per la 
Independència
Tram. 311-00283/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a fer que el col·lectiu Mossos per 
la Independència deixi de defensar una opció política
Tram. 311-00284/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació d’una associació per part del col·lectiu 
Mossos per la Independència
Tram. 311-00285/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
impedit l’entrada dels diputats al Parlament el 15 de juny 
de 2011
Tram. 311-00303/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 

agredit diputats que entraven al Parlament el 15 de juny 
de 2011
Tram. 311-00304/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
convocat una concentració per a aturar el funcionament del 
Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00305/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
agredit persones que entraven al Parlament i agents de l’au-
toritat el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00306/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
difós informació sobre el dispositiu de seguretat desplegat 
davant del Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00307/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de persones identificades per haver 
proferit insults i amenaces contra persones que entraven al 
Parlament i agents de l’autoritat el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00308/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les instruccions del conseller d’Interior per a posar 
a disposició judicial les persones que van actuar per aturar 
el Parlament i impedir-hi l’accés dels diputats el 2011
Tram. 311-00309/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració del conseller d’Interior de la campanya 
forestal del 2012
Tram. 311-00310/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució i la liquidació del pressupost de la cam-
panya forestal del 2012
Tram. 311-00311/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’incorporar noves mesures, recursos 
humans i mitjans materials a la propera campanya forestal
Tram. 311-00312/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la renúncia de la presidenta del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya a tenir el servei d’escorta 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00313/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els precedents de renúncia a tenir el servei d’es-
corta dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00314/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la data en què es va rebre l’escrit de renúncia a 
tenir el servei d’escorta dels Mossos d’Esquadra presentat 
per la presidenta del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya
Tram. 311-00315/10
Substanciació p. 27
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les converses mantingudes entre el Departament 
d’Interior i la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya 
amb relació al servei d’escorta de la presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Tram. 311-00316/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el fet que el director general de la Policia reculli 
una periodista amb el seu cotxe oficial per a mantenir-hi una 
entrevista
Tram. 311-00317/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el sistema d’identificació dels agents antiavalots 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00323/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la garantia d’identificació dels agents antiavalots 
dels Mossos d’Esquadra amb el número operatiu policial
Tram. 311-00324/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les unitats dels Mossos d’Esquadra que han de 
portar el número operatiu policial
Tram. 311-00325/10
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la negociació amb els sindicats dels Mossos d’Es-
quadra sobre el número operatiu policial
Tram. 311-00326/10
Substanciació p. 28

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades a l’àrea bàsica policial 
Mataró el desembre 2012 i la primera setmana de gener de 
2013, i sobre les mesures de vigilància especial conjunta 
dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local per a fer-hi front
Tram. 314-00741/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a programes de salut mental del 2003 
ençà
Tram. 314-00745/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa de prevenció de l’embaràs no desit-
jat del 2003 ençà
Tram. 314-00748/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de la implantació i la supressió de l’euro per recepta i 
dels copagaments de l’Estat
Tram. 314-00753/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
perfil social de les persones que deixen de tenir accés a la 
targeta sanitària
Tram. 314-00760/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els catalans que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00761/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudiants que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00762/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat del tractament i el seguiment mèdic de les perso-
nes que deixen de tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00763/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recaptació del copagament de l’Estat i l’euro per recepta 
des que es van implantar
Tram. 314-00766/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alertes de discontinuïtat dels tractaments des de la implan-
tació del copagament de l’Estat i l’euro per recepta
Tram. 314-00767/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació definitiva de l’àrea bàsica de salut de l’Escala 
(Alt Empordà)
Tram. 314-00768/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències econòmiques pel que fa a nombre de recep-
tes i a grups terapèutics des del cobrament de l’euro per re-
cepta i el copagament de l’Estat
Tram. 314-00776/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bases i els objectius del desplegament de la Llei 35/2010, de 
l’occità, aranès a l’Aran
Tram. 314-00779/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos que es destinaran al desplegament de la Llei 
35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran
Tram. 314-00780/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
iniciatives per a fer viable l’occità a l’Administració pública
Tram. 314-00781/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls de l’ús social de l’aranès
Tram. 314-00782/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estandardització de l’occità
Tram. 314-00783/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’una autoritat lingüística de l’occità
Tram. 314-00784/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Congrés Permanent de la Llengua Occitana
Tram. 314-00785/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat de diverses autoritats lingüístiques a Oc-
citània
Tram. 314-00786/10
Resposta del Govern p. 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encaix de l’acadèmia de l’occità d’Aran amb els estaments 
lingüístics de referència d’Occitània
Tram. 314-00787/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment de relacions amb les autoritats regionals oc-
citanes amb relació al Congrés Permanent de la Llengua 
Occitana
Tram. 314-00788/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a facilitar l’accés del tercer sector social a la 
contractació pública
Tram. 314-00797/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els processos de contractació pública de serveis socials i 
d’atenció a les persones per les administracions locals
Tram. 314-00798/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses o entitats amb què ha subscrit contractes de ser-
veis socials i d’atenció a les persones el 2012
Tram. 314-00799/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les concessions o els drets de superfície del 2011 i del 2012
Tram. 314-00805/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-00806/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions amb relació als incendis de l’Alt Empordà de 
l’estiu del 2012
Tram. 314-00807/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris en primeres residències
Tram. 314-00812/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris en segones residències
Tram. 314-00813/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris de telèfons mòbils
Tram. 314-00814/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de delictes econòmics
Tram. 314-00815/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris de gasoil
Tram. 314-00816/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’assalts a habitatges
Tram. 314-00817/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris amb força
Tram. 314-00818/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució del pressupost del Departament de Benestar So-
cial i Família del 2012
Tram. 314-00820/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del nou centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de 
Mataró (Maresme), i sobre la rehabilitació de l’edifici actual
Tram. 314-00821/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la sisena hora a les escoles
Tram. 314-00822/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de places escolars prevista per al curs 2013-2014
Tram. 314-00823/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
partida pressupostària per a beques de menjador escolar 
prevista per al curs 2013-2014
Tram. 314-00824/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents de trànsit greus a la carretera C-58 en-
tre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00825/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de ferits greus i lleus en accidents de trànsit a la car-
retera C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00826/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de morts en accidents de trànsit a la carretera C-58 
entre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00827/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-00833/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del lloguer d’immobles el 2012
Tram. 314-00834/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mediacions d’Ofideute el 2012
Tram. 314-00846/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mediacions d’Ofideute resoltes amb un pacte 
el 2012
Tram. 314-00847/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació en acolliment lingüístic per al 2013
Tram. 314-00871/10
Resposta del Govern p. 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encàrrec del Pla director del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística
Tram. 314-00872/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals sanitaris del 2009 al 2012
Tram. 314-00914/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost econòmic de la contractació d’un assessor del Depar-
tament d’Economia i Coneixement
Tram. 314-00928/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import destinat a finançar els plans de reconversió del grup 
Ficosa
Tram. 314-00931/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el sorteig anomenat Megasorteig de Catalunya Experience
Tram. 314-00932/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la ràtio de metges i infermers per habitant el 2010 i al gener 
del 2013
Tram. 314-00935/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació dels objectius sanitaris fixats el 2010 i el 2012
Tram. 314-00936/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atorgament de permisos de prospecció i explotació d’hi-
drocarburs no convencionals mitjançant la fracturació 
hidràulica
Tram. 314-00940/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alternatives a la privatització per a les empreses públiques i 
els consorcis
Tram. 314-00941/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
informes relatius a fusions, gestió compartida i altres refor-
mes en les empreses públiques i els consorcis
Tram. 314-00942/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes per a simplificar i augmentar l’autonomia de ges-
tió de les empreses públiques i dels consorcis
Tram. 314-00943/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes per al governament de les empreses públiques i 
dels consorcis
Tram. 314-00944/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes sanitàries atorgades per l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social
Tram. 314-00945/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes sanitàries atorgades del setembre del 
2012 al gener del 2013
Tram. 314-00947/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats del treball sobre les necessitats d’atenció de les 
famílies de persones amb malaltia mental greu o addiccions
Tram. 314-00948/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació de les dades de la història clínica i de la valora-
ció de dependència
Tram. 314-00949/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa «Cuida’m»
Tram. 314-00950/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’infermers d’enllaç i de referència de 
pacients crònics
Tram. 314-00951/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats de l’estudi «Itineraris en salut mental: les necessi-
tats dels usuaris i les seves famílies en el procés terapèutic»
Tram. 314-00952/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa de consultoria i suport de la xarxa de 
salut mental comunitària
Tram. 314-00953/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Pla director de salut mental i addiccions
Tram. 314-00954/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de professionals de la xarxa de salut 
mental del 2003 ençà
Tram. 314-00955/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’aplicació de la història clínica compartida
Tram. 314-00956/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’aplicació de la interconnexió per mitjà de la història 
clínica compartida
Tram. 314-00957/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
diagnòstic i l’atenció a les persones autistes
Tram. 314-00958/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’aplicació del programa d’entrenament i capacitació 
per a familiars de persones amb trastorns mentals greus
Tram. 314-00959/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de construcció d’un centre d’atenció primària a 
Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)
Tram. 314-00962/10
Resposta del Govern p. 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de mi-
llorament i condicionament de la carretera B-224
Tram. 314-00964/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la prolongació de l’A-7
Tram. 314-00985/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la carretera N-340
Tram. 314-00986/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a les variants de la carretera N-420
Tram. 314-00987/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la connexió de l’A-27 amb l’AP-2
Tram. 314-00988/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la connexió de l’A-27 amb el port de Tarragona
Tram. 314-00989/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
als accessos a l’aeroport de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-00990/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
al Corredor Mediterrani
Tram. 314-00991/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a l’accessibilitat de diverses estacions
Tram. 314-00992/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes en el programa d’inversió del Pla d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
al port de Tarragona
Tram. 314-00993/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del Pla director de la Vall d’Aran
Tram. 314-00995/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cost dels protocols i de les reunions dels òrgans de funcio-

nament intern previstos en l’acord de legislatura signat entre 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya
Tram. 314-01000/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les ambulàncies de transport sanitari urgent del Pla integral 
d’urgències de Catalunya que han deixat de prestar servei 
en data del 15 de febrer de 2013
Tram. 314-01011/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en els recursos de transport sanitari urgent del Pla in-
tegral d’urgències de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-01012/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instruccions del Servei d’Emergències Mèdiques amb rela-
ció a la reducció d’ambulàncies
Tram. 314-01013/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a primeres visites a metges especialistes 
en el centre d’atenció primària de la Torrassa de l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 314-01014/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
escenaris pressupostaris per a l’Institut Català de la Salut 
per al 2013
Tram. 314-01032/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pressupostos de l’Institut Català de la Salut aprovats i liqui-
dats del 2000 ençà
Tram. 314-01033/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords de reformes presos en el Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut del 2011 ençà
Tram. 314-01036/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels pressupost i dels centres de la central de 
compres, logística i distribució Logaritme, SA, des de la se-
va creació fins al 2013 i les previsions per a la resta de la le-
gislatura
Tram. 314-01038/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris assistencials i de reducció d’assignació pressupos-
tària a la sanitat pública per al 2013
Tram. 314-01042/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper de l’Agència de Salut Pública en la compra de serveis 
i el control de les prestacions que estableix la Llei 18/2009, 
de salut pública
Tram. 314-01043/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans de serveis sanitaris, de reordenació de l’activitat, de 
gestió compartida i de l’activitat privada addicional per a les 
regions i els sectors sanitaris per al període 2013-2016
Tram. 314-01044/10
Resposta del Govern p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
professionals emèrits del sistema sanitari
Tram. 314-01046/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones jubilades als seixanta-cinc anys anual-
ment a l’Institut Català de la Salut des del 2003 fins al 2012 i 
les previsions per al 2013
Tram. 314-01047/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
metges estrangers que han convalidat l’especialitat del 2003 
ençà i els que ho estan esperant
Tram. 314-01048/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb rela-
ció a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-01051/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb rela-
ció a l’aplicació el 2012 de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-01052/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de pagament del deute amb l’Ajuntament de Cam-
brils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01053/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la responsabilitat que assumirà amb relació a l’expedient 
de regulació d’ocupació de l’Ajuntament de Cambrils (Baix 
Camp)
Tram. 314-01054/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les prospeccions amb la tècnica de la fracturació hidràulica
Tram. 314-01097/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració de l’informe del Consell de Relacions Laborals 
de Catalunya sobre les mesures de racionalització dels ho-
raris laborals
Tram. 314-01098/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució dels compromisos del Pacte de salut del Vallès 
Occidental per als municipis de l’àrea de Terrassa
Tram. 314-01158/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de visites mèdiques urgents i no urgents facturades 
a persones que no tenen la targeta sanitària individual
Tram. 314-01269/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients incoats per l’Oficina Antifrau de Catalunya i so-
bre els viatges oficials del seu equip directiu
Tram. 314-01365/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les associacions de la comunitat equatoriana que consten al 
Registre d’entitats de la Generalitat
Tram. 314-01679/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’obertura del Centre Penitenciari Puig de les Bas-
ses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01766/10
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de menors als centres educatius juvenils Monti-
livi, de Girona, i Els Til·lers, de Barcelona en data de l’1 de 
març de 2013
Tram. 314-01767/10
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per als centres educatius juvenils Montilivi, de Giro-
na, i Els Til·lers, de Barcelona el 2013
Tram. 314-01768/10
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament dels centres educatius juvenils Montilivi, de Giro-
na, i Els Til·lers, de Barcelona
Tram. 314-01769/10
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones en situació de privació de llibertat que 
han accedit a l’educació bàsica, la formació professional i 
l’educació universitària del curs 2003-2004 ençà
Tram. 314-01772/10
Resposta del Govern p. 73

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 destinació dels recursos disponibles del Departa-
ment de Cultura
Tram. 310-00047/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de les universitats
Tram. 310-00048/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment de les resolucions judicials sobre el bi-
lingüisme en el sistema educatiu
Tram. 310-00049/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la presentació dels pressupostos del 2013
Tram. 310-00050/10
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les previsions, les orientacions i les disposicions de 
treball amb relació a la tendència de l’ocupació
Tram. 310-00051/10
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques de lloguer social i fons social d’habitatge
Tram. 310-00052/10
Anunci p. 75
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els compromisos econòmics de l’Estat respecte a la 
promoció i el desenvolupament de l’esport d’elit
Tram. 310-00054/10
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la implantació d’un impost sobre els habitatges de-
socupats
Tram. 310-00055/10
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures previstes davant els problemes de gestió 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 310-00056/10
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el compromís del Ministeri de Foment de desdoblar el 
tram gironí de la N-II
Tram. 310-00057/10
Anunci p. 76

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el balanç de l’atenció sanitària del 2012
Tram. 310-00058/10
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la indústria automobilística
Tram. 310-00059/10
Anunci p. 77

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00029/10
Anunci p. 77

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00030/10
Anunci p. 77

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00031/10
Anunci p. 78

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00032/10
Anunci p. 78

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00033/10
Anunci p. 78

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00034/10
Anunci p. 78

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00035/10
Anunci p. 79

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consideració de les proves de vedells com 
a festa tradicional
Tram. 311-00091/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la diferència entre una festa tradicional amb parti-
cipació d’animals i un espectacle amb participació de bous
Tram. 311-00092/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’autorització de proves de vedells un cop abolides 
les corrides de toros
Tram. 311-00093/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la promoció d’espectacles que recorden les 
corrides de toros
Tram. 311-00094/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’elaboració d’una campanya institucional sobre 
l’abolició de les corrides de toros a Catalunya
Tram. 311-00095/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació 
pel Govern i pels organismes, les empreses i les entitats que 
en depenen
Tram. 311-00349/10
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a evitar la deslocalització em-
presarial
Tram. 311-00350/10
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 311-00351/10
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de canviar la normativa laboral per 
a facilitar l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació 
temporals a la Generalitat i als organismes, les empreses i 
les entitats que en depenen
Tram. 311-00361/10
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de canviar la normativa laboral per 
a facilitar l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació 
temporals a la Generalitat i als organismes, les empreses i 
les entitats que en depenen que solament afectin el personal 
laboral i interí
Tram. 311-00362/10
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de canviar la normativa laboral per a allar-
gar el termini dels expedients de regulació d’ocupació sense 
que els afectats es beneficiïn de la prestació per desocupació
Tram. 311-00363/10
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per a evitar la deslocalització en 
el sector industrial
Tram. 311-00364/10
Anunci p. 81

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del projecte CIMS a Girona
Tram. 314-02225/10
Formulació p. 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports destinats al Pla de barris el 2012
Tram. 314-02226/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
clausura de l’abocador de coll Cardús i sobre l’ampliació de-
manada per Tratesa
Tram. 314-02227/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels materials que es dipositen a l’abocador de coll 
Cardús
Tram. 314-02228/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
perillositat de l’acumulació de materials a l’abocador de coll 
Cardús
Tram. 314-02229/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls de la salut dels ciutadans de Vacarisses i Viladeca-
valls (Vallès Occidental) i la possible afectació de les pudors 
de l’abocador de coll Cardús en la salut de les persones
Tram. 314-02230/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control del Centre de Tractament de Residus del Vallès Oc-
cidental
Tram. 314-02231/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
anomalies de funcionament detectades en el centre de trac-
taments de residus i en l’abocador de coll Cardús
Tram. 314-02232/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imposició de sancions a les empreses gestores de l’aboca-
dor de coll Cardús i del Centre de Tractament de Residus del 
Vallès Occidental
Tram. 314-02233/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persistència de les males olors a l’abocador de coll Cardús 
després que Tratesa hi hagi fet mesures correctores i sobre 
les propostes per a reduir-les
Tram. 314-02234/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
política contra el frau fiscal
Tram. 314-02235/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius quantitatius amb relació al frau fiscal
Tram. 314-02236/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones que dirigeixen la política de lluita contra el frau 
fiscal
Tram. 314-02237/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos humans destinats a la lluita contra el frau fiscal
Tram. 314-02238/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
recursos econòmics destinats a la lluita contra el frau fiscal
Tram. 314-02239/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats de la lluita contra el frau fiscal
Tram. 314-02240/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
infraccions relatives al frau fiscal que han seguit la via penal, 
les accions executives per via administrativa i la durada i 
l’import mitjans dels expedients d’inspecció
Tram. 314-02241/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla contra el frau fiscal
Tram. 314-02242/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a trametre al Parlament el Projecte de llei 
de la funció pública
Tram. 314-02243/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a trametre al Parlament el Projecte de llei 
de l’Estatut del directiu públic
Tram. 314-02244/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a trametre al Parlament el Projecte de llei 
d’organització de l’Administració de la Generalitat
Tram. 314-02245/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
celebració d’una missa amb motiu del Dia de les Esquadres
Tram. 314-02246/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
polítiques públiques per al garantiment del caràcter acon-
fessional de l’Estat
Tram. 314-02247/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un nou institut a Canyelles (Garraf)
Tram. 314-02248/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució de matrícules a les llars d’infants públiques
Tram. 314-02249/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la disminució de matrícules a les llars d’infants 
públiques
Tram. 314-02250/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació prevista amb relació a la disminució de matrícules 
a les llars d’infants públiques
Tram. 314-02251/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva aportació a les llars d’infants públiques amb relació a 
la disminució de les matriculacions
Tram. 314-02252/10
Formulació p. 89
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a nomenar el comissari dels actes de commemo-
ració del 1714
Tram. 314-02253/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retribució del comissari dels actes de commemoració del 
1714
Tram. 314-02254/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa dels actes de commemoració del 1714
Tram. 314-02255/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels actes de commemoració del 1714
Tram. 314-02256/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació dels grups parlamentaris en la definició del pro-
grama dels actes de commemoració del 1714
Tram. 314-02257/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur del centre Arts Santa Mònica
Tram. 314-02258/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’orientació del centre Arts Santa Mònica
Tram. 314-02259/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
rol del centre Arts Santa Mònica
Tram. 314-02260/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament del centre Arts Santa Mònica els dos darrers 
anys
Tram. 314-02261/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament del director del centre Arts Santa Mònica
Tram. 314-02262/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació de la memòria de les entitats d’assegurança lliure 
d’assistència sanitària del 2012
Tram. 314-02263/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència de les dades de l’activitat sanitària del 2011 i el 
2012 en l’Observatori de Salut
Tram. 314-02264/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats i els ajuts financers del programa de recerca d’una 
vacuna contra la tuberculosi de l’Hospital Universitari Ger-
mans Trias i Pujol
Tram. 314-02265/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dificultats de finançament del programa de recerca d’una 
vacuna contra la tuberculosi de l’Hospital Universitari Ger-
mans Trias i Pujol
Tram. 314-02266/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques i de les empreses de transport sanitari
Tram. 314-02267/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
notificacions de reducció pressupostària del CatSalut a 
les empreses de transport sanitari
Tram. 314-02268/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
notificacions de reducció pressupostària del Departament 
de Salut i del CatSalut als centres del Siscat del 2010 ençà
Tram. 314-02269/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions amb la Fundació contra la Leucèmia Josep 
Carreras
Tram. 314-02270/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte museístic i l’ús que es donarà a dos pavellons de 
Fira de Barcelona
Tram. 314-02271/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat que la col·lecció Thyssen es traslladi als pave-
llons de Fira de Barcelona que es volen habilitar com a re-
cintes museístics
Tram. 314-02272/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció dels pavellons de Fira de Barcelona que es volen 
habilitar com a recintes museístics
Tram. 314-02273/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contingut del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat, «la Caixa» i Fira de Barcelona per a habilitar dos 
pavellons de la fira com a recintes museístics
Tram. 314-02274/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció del cost de l’execució del projecte del conveni 
entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, «la Caixa» i 
Fira de Barcelona per a habilitar dos pavellons de la fira com 
a recintes museístics
Tram. 314-02275/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció del manteniment dels pavellons de la fira habili-
tats com a recintes museístics
Tram. 314-02276/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’incrementar les aportacions al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya si assumeix el manteniment dels pave-
llons de la fira habilitats com a recintes museístics
Tram. 314-02277/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat entre les reduccions pressupostàries a les 
institucions culturals i el projecte, el manteniment i la posada 
en marxa dels pavellons de Fira de Barcelona habilitats com 
a recintes museístics
Tram. 314-02278/10
Formulació p. 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi de la funció dels pavellons de Fira de Barcelona que 
es volen habilitar com a recintes museístics en el conjunt 
d’equipaments d’arts visuals
Tram. 314-02279/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la funció dels pavellons de Fira de Barcelona que es volen 
habilitar com a recintes museístics en el conjunt d’equipa-
ments d’arts visuals
Tram. 314-02280/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en un cas d’ocupació de 
pisos a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-02281/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la denúncia per desobe diència i resistència contra 
membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per l’ocu-
pació de pisos a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-02282/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
neutralitat de l’actuació dels Mossos d’Esquadra en un cas 
d’ocupació de pisos a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-02283/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació del procés d’adjudicació de personal interí i 
substitut a l’escola pública
Tram. 314-02284/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de la borsa d’interins de l’ensenyament públic
Tram. 314-02285/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de l’acord de plantilles subscrit amb els sindi-
cats de l’ensenyament el 1995
Tram. 314-02286/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda 
de les línies del metro
Tram. 314-02287/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estacions de metro adaptades a persones amb 
mobilitat reduïda
Tram. 314-02288/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de metro en què s’han iniciat obres d’adaptació per a 
persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02289/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de metro que tenen aturades les obres d’adapta-
ció per a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02290/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estacions de metro en què estan pendents d’iniciar-se les 
obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02291/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda 
de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-02292/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya adaptades a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02293/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en què 
s’han iniciat les obres d’a daptació per a persones amb mobili-
tat reduïda
Tram. 314-02294/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
en què estan aturades les obres d’adaptació per a persones 
amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02295/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en 
què estan pendents d’iniciar-se les obres d’adaptació per a 
persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02296/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi informatiu o el projecte tècnic per al soterrament de 
les vies del tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya entre els barris de Can Feu i Gràcia, de Barcelona
Tram. 314-02297/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya entre els barris de Can Feu i Gràcia, de 
Barcelona
Tram. 314-02298/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’execució de les obres de soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre els barris 
de Can Feu i Gràcia, de Barcelona
Tram. 314-02299/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
modificació del conveni signat amb l’Ajuntament de Barce-
lona per a pagar la part de les obres de soterrament de les 
vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Can 
Feu i Gràcia que corresponen a la Generalitat
Tram. 314-02300/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de separar en dos projectes les obres de soterrament 
i de perllongament de les vies de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya entre els barris de Can Feu i Gràcia, de 
Barcelona
Tram. 314-02301/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la seguretat dels veïns dels barris 
de Can Feu i Gràcia, de Barcelona, afectats per les obres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-02302/10
Formulació p. 107
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vaga de conductors de l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02303/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la si-
tuació dels veïns de Torre Baró, al districte de Nou Barris de 
Barcelona, per la vaga de conductors de l’empresa Nou Bar-
ris BCN
Tram. 314-02304/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses amb relació als escolars afectats per la va-
ga de conductors de l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02305/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació als escolars afectats per la vaga de 
conductors de l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02306/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tributs estatals recaptats per ajuntaments que seran ingres-
sats a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 314-02307/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’entrada de la directora general de Tributs i Joc en el patro-
nat d’una fundació privada
Tram. 314-02308/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat d’una direcció general amb el patronat d’una 
fundació privada
Tram. 314-02309/10
Formulació p. 110

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per al seguiment de les presentaci-
ons de llibres sobre la situació política de Catalunya
Tram. 313-00003/10
Anunci p. 110

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’aplicació de la proposta de 
pressupost del 2013
Tram. 322-00028/10
Anunci p. 110

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les negacions amb els sindicats 
de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00029/10
Anunci p. 111

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el contracte programa
Tram. 322-00030/10
Anunci p. 111

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

oralment en comissió sobre els criteris per a determinar la 
publicitat en els mitjans de les empreses de la Corporació
Tram. 322-00031/10
Anunci p. 111

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la gestió del pressupost i la ne-
gociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00032/10
Anunci p. 112

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’organització dels serveis de 
Catalunya Ràdio
Tram. 322-00033/10
Anunci p. 112

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la intenció de fer un expedient 
de regulació d’ocupació abans de l’estiu
Tram. 322-00034/10
Anunci p. 112

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’elaboració del contracte pro-
grama de la Corporació
Tram. 322-00035/10
Anunci p. 113

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el model de Corporació que de-
finirà el nou contracte programa
Tram. 322-00036/10
Anunci p. 113

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’elaboració del pla estratègic 
de la Corporació
Tram. 322-00037/10
Anunci p. 113

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació dels convenis col-
lectius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00038/10
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les propostes de la direcció de la 
Corporació per a incorporar als convenis col·lectius de Televi-
sió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00039/10
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el garantiment de la presència 
dels mitjans de la Corporació a les comarques
Tram. 322-00040/10
Anunci p. 114

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la contractació de productores 
externes
Tram. 322-00041/10
Anunci p. 114
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les retribucions dels treballa-
dors de la Corporació
Tram. 322-00042/10
Anunci p. 115

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la decisió de prescindir dels 
corresponsals
Tram. 323-00014/10
Anunci p. 115

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’evolució de les audi-
ències
Tram. 323-00015/10
Anunci p. 115

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre els resultats del darrer barò-
metre de l’Estudi general de mitjans
Tram. 323-00016/10
Anunci p. 116

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el cost i l’emissió d’un 
documental sobre l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol
Tram. 323-00017/10
Anunci p. 116

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’eliminació de la contrac-
tació mercantil i la intenció de fer un expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 323-00018/10
Anunci p. 116
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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 destinació dels recursos dis-
ponibles del Departament de Cultura
Tram. 310-00047/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de les universitats
Tram. 310-00048/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment de les resoluci-
ons judicials sobre el bilingüisme en el sis-
tema educatiu
Tram. 310-00049/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la presentació dels pressupos-
tos del 2013
Tram. 310-00050/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les previsions, les orientacions 
i les disposicions de treball amb relació a la 
tendència de l’ocupació
Tram. 310-00051/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques de lloguer social i 
fons social d’habitatge
Tram. 310-00052/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els compromisos econòmics de 
l’Estat respecte a la promoció i el desenvo-
lupament de l’esport d’elit
Tram. 310-00054/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la implantació d’un impost so-
bre els habitatges desocupats
Tram. 310-00055/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures previstes davant els 
problemes de gestió de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 310-00056/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compromís del Ministeri de 
Foment de desdoblar el tram gironí de la N-II
Tram. 310-00057/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el balanç de l’atenció sanitària 
del 2012
Tram. 310-00058/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la indústria automobilística
Tram. 310-00059/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els avenços 
per a l’economia i l’ocupació aconseguits en 
el darrer viatge a Brussel·les
Tram. 317-00029/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el fet que el 
Govern generi desconcert i dubtes en mo-
ments en què es reclamen certeses
Tram. 317-00030/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a crear ocupació, combatre la desocu-
pació juvenil i afavorir la recuperació eco-
nòmica
Tram. 317-00031/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les sanci-
ons als activistes de la campanya «No vull 
pagar» i sobre la perspectiva de canvi del 
model urbanístic
Tram. 317-00032/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la recupera-
ció del lloguer forçós
Tram. 317-00033/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la possibi-
litat de crear un banc públic que fomenti el 
desenvolupament i l’activitat econòmica
Tram. 317-00034/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els objec-
tius i continguts de la darrera visita a les ins-
titucions europees
Tram. 317-00035/10

Substanciació

Sessió núm. 9, tinguda el 24.04.2013, DSPC-P 13.
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1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius del desallotja-
ment d’una nau del passatge de Ratés del 
barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00001/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració del conseller 
d’Interior amb relació a les batudes indiscri-
minades dirigides a persones d’origen sub-
saharià
Tram. 311-00009/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació dels ocupants de 
la nau desallotjada del passatge de Ratés 
del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00017/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el coneixement de les 
circumstàncies personals del detingut en el 
desallotjament d’una nau del passatge de 
Ratés del barri del Poblenou, de Barcelona
Tram. 311-00025/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions per a soluci-
onar els problemes d’allotjament dels mos-
sos d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran 
(Val d’Aran)
Tram. 311-00102/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les negociacions entre el 
Departament d’Interior i els sindicats dels 
mossos d’esquadra
Tram. 311-00106/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el subministrament d’ar-
milles antibales als mossos d’esquadra
Tram. 311-00107/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment dels robato-
ris en establiments comercials el 2012
Tram. 311-00255/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment de les estre-
bades el 2012
Tram. 311-00256/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la determinació prèvia del 
nombre d’actes i detinguts amb relació al dis-
positiu que els Mossos d’Esquadra van fer a 
Badalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00273/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les identificacions fetes du-
rant el dispositiu dels Mossos d’Esquadra 
que va tenir lloc a Badalona (Barcelonès) el 
15 de febrer de 2013
Tram. 311-00274/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’objectiu del dispositiu dels 
Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a Ba-
dalona (Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00277/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació de l’Ajunta-
ment de Badalona en el dispositiu dels Mos-
sos d’Esquadra que va tenir lloc a Badalona 
(Barcelonès) el 15 de febrer de 2013
Tram. 311-00278/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el respecte de la legalitat 
en les identificacions i les detencions efec-
tuades pels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00280/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de la legisla-
ció relativa a la neutralitat política en les ac-
tuacions del col·lectiu Mossos per la Inde-
pendència
Tram. 311-00283/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació d’una associació 
per part del col·lectiu Mossos per la Inde-
pendència
Tram. 311-00285/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver impedit l’entrada dels di-
putats al Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00303/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver agredit diputats que en-
traven al Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00304/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver convocat una concentra-
ció per a aturar el funcionament del Parla-
ment el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00305/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver agredit persones que en-
traven al Parlament i agents de l’autoritat el 
15 de juny de 2011
Tram. 311-00306/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de persones iden-
tificades per haver difós informació sobre el 
dispositiu de seguretat desplegat davant del 
Parlament el 15 de juny de 2011
Tram. 311-00307/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les instruccions del conseller 
d’Interior per a posar a disposició judicial les 
persones que van actuar per aturar el Parla-
ment i impedir-hi l’accés dels diputats el 2011
Tram. 311-00309/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució i la liquidació del 
pressupost de la campanya forestal del 2012
Tram. 311-00311/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’incorporar no-
ves mesures, recursos humans i mitjans ma-
terials a la propera campanya forestal
Tram. 311-00312/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la renúncia de la presiden-
ta del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya a tenir el servei d’escorta dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00313/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els precedents de renúncia 
a tenir el servei d’escorta dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-00314/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les converses mantingudes 
entre el Departament d’Interior i la delegada 
del Govern de l’Estat a Catalunya amb rela-
ció al servei d’escorta de la presidenta del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya
Tram. 311-00316/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el fet que el director gene-
ral de la Policia reculli una periodista amb el 
seu cotxe oficial per a mantenir-hi una en-
trevista
Tram. 311-00317/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el sistema d’identificació 
dels agents antiavalots dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 311-00323/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la garantia d’identificació 
dels agents antiavalots dels Mossos d’Es-
quadra amb el número operatiu policial
Tram. 311-00324/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les unitats dels Mossos 
d’Esquadra que han de portar el número 
operatiu policial
Tram. 311-00325/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la negociació amb els sindi-
cats dels Mossos d’Esquadra sobre el nú-
mero operatiu policial
Tram. 311-00326/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Interior, tinguda el 
18.04.2013, DSPC-C 79.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
a l’àrea bàsica policial Mataró el desembre 
2012 i la primera setmana de gener de 2013, 
i sobre les mesures de vigilància especial 
conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local per a fer-hi front
Tram. 314-00741/10

Resposta del Govern
Reg. 12306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00741/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de denúncies presentades a l’àrea bàsica 
policial Mataró el desembre 2012 i la primera setma-
na de gener de 2013, i sobre les mesures de vigilància 
especial conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local per a fer-hi front

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, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00741/10.

Durant l’any 2012 van haver-hi un total de 905 fets co-
neguts per fet principal. En relació a la petició sobre 
el sis primers dies de gener de 2013, els fets coneguts 
per fet principal són de 167. Cal recordar que les da-
des parcials corresponents a aquest últim període te-
nen caràcter estacional, és a dir, corresponen a perí-
odes de l’any on estadísticament incrementen algunes 
activitats delictives.

Fruit d’aquest caràcter estacional, la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra disposa de mecanismes 
de detecció que permeten reforçar i implementar ser-
veis específics, que en cada cas donen resposta a les 
demandes de seguretat que es generen. En aquest sen-
tit, durant aquest període s’han implementat serveis 
específics com ara el Programa Operatiu Estacional 
Grèvol, POE Comerç i Empresa, POE Oci Nocturn, 
POE Habitatge, POE Metall, així com altres serveis i 
dispositius de patrullatge d’àmbit local.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a programes 
de salut mental del 2003 ençà
Tram. 314-00745/10

Resposta del Govern
Reg. 12252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00745/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost destinat a programes de salut mental 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:

Les aportacions econòmiques de la Generalitat de Ca-
talunya a programes de salut mental, i pel que fa al 
període 2003-2012, són consultables en la còpia del 
Compte General de la Generalitat corresponent a cada 
exercici, que la Intervenció General del Departament 
d’Economia i Coneixement, lliura cada any a la Secre-
taria General del Parlament de Catalunya per posar-la 
a disposició de tots els grups parlamentaris.

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-
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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, 18 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del programa de prevenció 
de l’embaràs no desitjat del 2003 ençà
Tram. 314-00748/10

Resposta del Govern
Reg. 11515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00748/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa de prevenció de l’embaràs no 
desitjat 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:

Des del Departament de Salut les línies d’actuació per 
promoure hàbits i conductes afectives i sexuals saluda-
bles, s’emmarquen en dos grans eixos:

1) Actuacions a nivell universal (en l’àmbit escolar, en 
l’àmbit sanitari i en l’àmbit comunitari)

2) Actuacions a nivell específic (en població vulnerable).

Actuacions a nivell universal:

– En l’àmbit escolar:

• El Programa Salut i Escola (PSiE), amb el Departa-
ment d’Ensenyament, a través de l’atenció primària de 
salut, pretén donar resposta a les necessitats dels ado-
lescents, promoure actituds i hàbits saludables, reduir 
els comportaments que poden afectar negativament la 
salut i detectar els problemes de salut per intervenir al 
més aviat possible. En matèria de salut afectiva i se-

xual s’orienta els adolescents en la sexualitat respon-
sable, la contracepció i les infeccions de transmissió 
sexual (ITS).

• Material preventiu de tríptics i opuscles, amb l’ob-
jectiu de donar suport a les intervencions d’educació 
afectiva i sexual en adolescents i joves. Són materials 
adaptats a diferents edats que pretenen informar sobre 
la prevenció d’embarassos no desitjats, i sobre la pre-
venció de les ITS.

– En l’àmbit sanitari:

• La dispensació gratuïta de l’anticoncepció d’emer-
gència

• A través dels ASSIR, s’ofereixen activitats individu-
als i de grup adreçades al desenvolupament, assesso-
rament afectiu i sexual i a la detecció i l’atenció de di-
ficultats.

– En l’àmbit comunitari:

• Pla de Salut, Escola i Comunitat (PSEC), amb el De-
partament d’Ensenyament, pretén gestionar les actua-
cions de promoció i prevenció de conductes de risc a 
totes les etapes escolars (primària, infantil i secundà-
ria: dels 3 als 16 anys), fomentant la implicació dels 
agents de salut, escola i el món local del territori amb 
una visió compartida, comuna i integrada. Els eixos 
d’actuació són: benestar emocional, hàbits saludables, 
afectivitat i socialització, seguretat i riscos.

• El Pla d’Accessibilitat al preservatiu, que inclou les 
activitats següents:

° Distribució gratuïta de preservatius masculins i fe-
menins, als ASSIR, a les Tardes Joves, als punts joves 
d’informació, als centres d’atenció i seguiment de les 
drogodependències, a les unitats funcionals hospitalà-
ries de sida, a saunes gais i a les ONG que porten a ter-
me projectes de prevenció del VIH/sida.

° Accessibilitat al preservatiu a un preu baix mitjan-
çant el Programa Màquina, amb la instal·lació de mà-
quines dispensadores de preservatius masculins en 
paquets de tres unitats a 1,50 € a diversos llocs del ter-
ritori: poliesportius i piscines, ASSIR, centres d’oci, 
zones d’enllaços de transport públic (FGC, rodalies 
RENFE i TMB), casals de joves, facultats università-
ries, albergs, associacions de joves entre d’altres.

• Amb la col·laboració d’ONGs arreu de Catalunya que 
duen a terme tallers educatius afectivo-sexual a nivell 
municipal.

• Amb la col·laboració de Centres de Joves d’Anticon-
cepció i Sexualitat (CJAS), que ofereixen un servei 
d’atenció específica als adolescents, de caràcter preven-
tiu, que, des d’una visió pluridisciplinar i d’atenció glo-
bal, pre tén adaptar-se a les seves necessitats i inquietuds en 
relació amb la salut sexual i l’educació per a la prevenció.

• Webs informatives del Departament de Salut (http: 
//canalsalut.gencat.cat; www.sexejoves.gencat.cat)
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Actuacions a nivell específic:

• El Pla de salut afectiva i sexual (PSAS), Promoció i 
prevenció en l’àmbit afectivo-sexual, pretén actuar en 
joves en situació d’especial vulnerabilitat (joves immi-
grants, joves de barris desfavorits i joves de centres tu-
telars). Un dels aspectes que es treballen en la preven-
ció dels embarassos en adolescents i en altres àmbits 
és el fet de donar eines per a fer front a les amenaces 
de l’entorn i els riscos. En aquest sentit es pretén incre-
mentar l’autoestima dels joves i les joves i fomentar el 
respecte. S’ha editat un vídeo juntament amb una guia 
didàctica per treballar aquest tema.

L’evolució de les taxes d’embarassos, IVEs i fecundi-
tat en joves de 14 a 17 anys per al període 2003 a 2011 i 
l’evolució de les taxes d’IVE realitzades segons l’edat 
de gestació pel període 2007 a 2011 s’adjunten en l’annex.

Barcelona, 8 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 costos de la implantació i la su-
pressió de l’euro per recepta i dels copaga-
ments de l’Estat
Tram. 314-00753/10

Resposta del Govern
Reg. 11516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00753/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els costos de la implantació i la supressió de l’euro per 
recepta i dels 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, dono resposta conjunta a 
les preguntes amb NT 314-00753/10, 314-00766/10, 
314-00767/10 i 314-00776/10, mitjançant la següent in-
formació:

La despesa associada al desenvolupament i adaptaci-
ons de programari assumida amb càrrec al pressupost 
del Servei Català de la Salut de l’exercici 2012, per a 
sistemes informàtics és:

– Cost de la contractació del desenvolupament dels 
nous requeriments del sistema integrat de recepta 

electrònica (SIRE) per a la implantació de l’euro per 
recepta: 230.316,11 euros.

– Cost de la contractació de les adaptacions del siste-
ma d’informació transaccional del CatSalut per l’apli-
cació del Real Decreto 16/2012: 428.739,30 euros.

En relació al cost aplicable a l’entorn tecnològic, cal 
tenir present que es comparteix amb la resta de Salut. 
En aquest sentit, no és possible concretar un percentat-
ge de dedicació que es correspongui a la implantació 
d’aquests requeriments ja que fluctua tant en funció de 
la demanda com de les iniciatives que es duen a terme 
en el marc de cadascun dels sistemes que comparteixen 
aquests recursos.

Quant a la recaptació total neta, mes per mes, de l’euro 
per recepta, és la següent: 

Recaptació taxa

juny-12  1.880.523 €

juliol-12 9.115.161 €

agost-12 8.416.321 €

setembre-12 7.140.104 €

octubre-12 7.307.012 €

novembre-12 6.269.903 €

desembre-12 5.493.581 €

gener-13 4.341.079 €

Pel que fa als copagaments, l’1 de juliol va entrar en vi-
gor aquesta mesura que es va començar a aplicar el mes 
d’agost per als actius. Un cop adaptats els sistemes d’in-
formació per a què els pensionistes no paguessin per so-
bre del seu límit, el 30 de setembre va finalitzar el perí-
ode transitori iniciat l’1 de juliol.

Per tant, l’1 d’octubre es va començar a aplicar el co-
pagament als pensionistes, d’acord amb el seu nivell 
d’aportació i límits, i a liquidar les aportacions pendents 
del mes de juliol (actius i pensionistes).

Les aportacions corresponents als mesos de juliol, agost 
i setembre de la taula adjunta incorporen les liqui-
dacions de les aportacions pendents ja abonades pels 
pacients fins el 14 de febrer de 2013. Actualment s’està 
continuant amb el procediment establert de liquidació 
d’aquestes aportacions.

Total aportació de l’usuari

juliol-12  9.438.942,35 €

agost-12  8.253.845,29 €

setembre-12  7.949.426,34 €

octubre-12 12.792.257,99 €

novembre-12 12.359.845,70 €

desembre-12 12.275.599,62 €

gener-13 13.397.952,23 €
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D’altra banda, gràcies als sistemes d’informació de què 
disposa el CatSalut, és possible explotar l’activitat en re-
lació amb la prescripció i dispensació de receptes.

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).

S’estima que la reducció significativa de la dispensació 
a partir de juliol, pot ser deguda en bona part al con-
sum de medicaments adquirits amb anterioritat i esto-
cats a domicili, afectant a la baixa la compra de nous 
envasos, fins l’esgotament dels ja adquirits, moment en 
que es recupera la dispensació. En aquest sentit, la re-
cuperació s’observa superior en els medicaments més 
vinculats a tractaments crònics.

A més, un estudi realitzat per l’Institut Català de la Sa-
lut relatiu a la dispensació de la insulina i antidiabètics 
indica que hi ha un pic de dispensacions abans de la 
implantació de la taxa i una disminució important del 
consum posteriorment, que es recupera ja el mes de 
desembre fins arribar pràcticament a les xifres anteri-
ors a l’aplicació de la mesura. Les dades que indiquen 
bon control de la malaltia no han disminuït, incremen-
tant el percentatge de casos diagnosticats i amb bon 
control, fins i tot amb més intensitat que en el moment 
anterior a la implantació de la mesura.

Barcelona, 8 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el perfil social de les persones que 
deixen de tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00760/10

Resposta del Govern
Reg. 12253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00760/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el perfil social de les persones que deixen de tenir ac-
cés a la targeta sanitària

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 314-00760/10 i 
314-00761/10 es responen conjuntament.

Els perfils de les persones que han deixat o deixaran 
de tenir targeta sanitària segons els nous criteris esta-
tals i les alternatives que proposa el Departament de 
Salut són:

– Persones majors d’edat amb residència legal en dife-
rents situacions

Hi ha 109.768 casos que, amb les dades de què es dis-
posa, no es pot verificar si són persones assegurades 
del Sistema Nacional de Salut. Corresponen majori-
tàriament a majors d’edat nacionals i estrangers. Està 
previst tractar aquest col·lectiu de manera massiva amb 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

– Persones menors d’edat nacionals

D’acord amb les dades que es disposa, es tracta de 
57.704 persones enregistrades que, segons el Reial de-
cret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la con-
dició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assis-
tència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, 
mitjançant el Sistema Nacional de Salut, tenen dret a 
l’assistència sanitària però no disposen de l’acreditació 
corresponent per part de l’INSS. Per a aquest motiu, 
cal que l’INSS verifiqui la seva condició d’assegurats 
com a beneficiaris d’un titular.

– Persones estrangeres sense recursos empadronades a 
Catalunya, sense residència legal

Els ciutadans estrangers sense permís de residència 
perden la seva condició d’assegurats o beneficiaris del 
Sistema Nacional de Salut. Segons les dades recolli-
des en el Registre Central de persones assegurades 
(RCA) del Servei Català de la Salut (CatSalut), es trac-
ta de 115.725 persones estrangeres sense residència le-
gal. Aquestes persones poden acollir-se a la Instrucció 
10/2012. Accés a l’assistència sanitària de cobertura 
pública del CatSalut a ciutadans estrangers empadro-
nats a Catalunya que no tenen la condició d’assegu-
rats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, del 
CatSalut.

De les 115.725 persones estrangeres sense residència 
legal podem diferenciar entre:

– 103.839 persones majors d’edat empadronades, a qui 
se’ls enviar un nou document d’accés a l’assistència sa-
nitària de cobertura pública del CatSalut, amb el nivell 
de cobertura que els correspongui d’acord amb el ni-
vell d’empadronament (nivell 1: per a aquelles perso-
nes que portin empadronades més de 3 mesos i menys 
d’1 any; i nivell 2: per a aquelles persones que portin 
empadronades més d’1 any).
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– 11.886 persones majors d’edat, de les quals, amb les 
dades recollides, no es pot verificar si compleixen els 
requisits per ser assegurades del Sistema Nacional de 
Salut o per accedir a l’assistència sanitària de cobertu-
ra pública del CatSalut. Per aquest motiu, se’ls enviarà 
una carta perquè ho acreditin.

– Persones menors d’edat estrangeres i situacions es-
pecials

D’acord amb les dades que es disposa, es tracta d’un 
col·lectiu de 89.402 persones que queden recollides 
com a «situació especial» pel Reial decret 16/2012, de 
20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sosteni-
bilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qua-
litat i seguretat de les seves prestacions, i que queda-
ran inscrites en l’RCA com a «situació especial».

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els catalans que deixen de tenir accés 
a la targeta sanitària
Tram. 314-00761/10

Resposta del Govern
Reg. 12253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00760/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudiants que deixen de tenir ac-
cés a la targeta sanitària
Tram. 314-00762/10

Resposta del Govern
Reg. 12254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00762/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudiants que deixen de tenir accés a la targeta 
sanitària

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:

D’acord amb el posicionament de l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, com a organisme competent 
en reconèixer o no la condició d’una persona assegu-
rada al Sistema Nacional de Salut, totes les persones 
desplaçades a l’Estat espanyol per motiu d’estudis su-
periors (màsters, postgraus...), ja siguin provinents de 
països de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu 
o d’altres nacionalitats, han d’acreditar mitjans econò-
mics i una assegurança mèdica privada durant el perí-
ode que tinguin aprovat el permís de residència a l’Es-
tat espanyol.

El 10 de juliol de 2012, es va publicar l’Ordre 
PRE/2012, de 9 de juliol, que clarifica que l’exigència 
d’una assegurança per malaltia prevista no és d’apli-
cació als estudiants comunitaris que posseeixin la tar-
geta sanitària europea (TSE), fent especial menció als 
supòsits d’intercanvi d’estudiants en el marc de pro-
grames de la Unió Europea que afavoreixen els inter-
canvis educatius.

Així mateix, a l’efecte de sol·licitar la inscripció en 
el Registre central d’estrangers, es considera acredi-
tat el requisit de possessió d’una assegurança de ma-
laltia quan l’estudiant compti amb una TSE, amb un 
període de validesa que abasti tot el període de resi-
dència, la qual l’habilita per rebre les prestacions que 
siguin necessàries des d’un punt de vista mèdic, tenint 
en compte la naturalesa de les prestacions i la durada 
prevista. En tot cas, el fet de participar en programes 
d’intercanvis educatius es considera acreditació sufi-
cient per al compliment dels requisits establerts.

Per tant, d’acord amb la legislació vigent, la TSE és 
suficient per acreditar el dret a l’assistència sanitària 
dels estudiants comunitaris que es desplacen tempo-
ralment a l’Estat espanyol per cursar estudis, durant 
tota la seva estada.

En el cas d’estudiants no comunitaris, hauran d’acre-
ditar una assegurança mèdica privada a l’efecte de sol-
licitar la inscripció en el Registre central d’estrangers.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat del tractament i el segui-
ment mèdic de les persones que deixen de 
tenir accés a la targeta sanitària
Tram. 314-00763/10

Resposta del Govern
Reg. 12255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00763/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la continuïtat del tractament i el seguiment mèdic 
de les persones que deixen de tenir accés a la targeta 
sanitària

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

En aplicació del Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, 
pel qual es regula la condició d’assegurat i de benefi-
ciari a efectes de l’assistència sanitària a l’Estat espa-
nyol, amb càrrec a fons públics, mitjançant el Sistema 
Nacional de Salut, alguns ciutadans catalans perdien 
la seva condició d’assegurats o beneficiaris del Siste-
ma Nacional de Salut.

Fruit d’aquesta situació, amb el compromís de conti-
nuar garantint l’assistència a les persones que l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social ha deixat de reconèi-
xer, el Departament de Salut va decidir facilitar l’ac-
cés a l’assistència sanitària als ciutadans ja empadronats 
a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o 
beneficiaris del Sistema Nacional de Salut mitjançant 
la Instrucció 10/2012. Accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública del CatSalut a ciutadans estran-
gers empadronats a Catalunya que no tenen la condi-
ció d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de 
Salut del CatSalut. Aquesta normativa estableix els re-
quisits d’accés a l’assistència, els diferents nivells de 
cobertura (1 i 2) d’acord amb el nivell d’empadrona-
ment, l’accés excepcional a l’atenció especialitzada en 
cas de gravetat, i en regula el procediment.

Així mateix, arran de l’entrada en vigor el 30 d’agost 
de 2012 de la Instrucció 10/2012, el Departament de 
Salut va posar en marxa la divulgació oficial dels can-
vis del nou model d’assegurament, per la qual cosa la 
ciutadania disposa d’informació al respecte mitjan-
çant els diferents canals institucionals.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació del copagament de l’Es-
tat i l’euro per recepta des que es van im-
plantar
Tram. 314-00766/10

Resposta del Govern
Reg. 11516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00753/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alertes de discontinuïtat dels trac-
taments des de la implantació del copaga-
ment de l’Estat i l’euro per recepta
Tram. 314-00767/10

Resposta del Govern
Reg. 11516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00753/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació definitiva de l’àrea bàsi-
ca de salut de l’Escala (Alt Empordà)
Tram. 314-00768/10

Resposta del Govern
Reg. 11517 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00768/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’adjudicació definitiva de l’àrea bàsica de salut de 
l’Escala (Alt Empordà)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La resolució d’adjudicació té data 25 de gener de 2013 
i va ser publicada al Perfil del Contractant i comuni-
cada als licitadors participants el passat 29 de gener 
de 2013.

L’organisme encarregat de la tramitació i l’adjudicació 
de l’expedient és el Servei Català de la Salut.
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En relació amb l’adjudicació, cal dir que es troba pa-
ralitzada des del dia 14 de febrer de 2013, quan es va 
interposar, per la Fundació Salut Empordà, un recurs 
especial en matèria de contractació. Aquesta tramita-
ció està pendent de resolució per part de l’Òrgan Ad-
ministratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.

Barcelona, 2 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències econòmiques pel 
que fa a nombre de receptes i a grups tera-
pèutics des del cobrament de l’euro per re-
cepta i el copagament de l’Estat
Tram. 314-00776/10

Resposta del Govern
Reg. 11516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00753/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les bases i els objectius del desplega-
ment de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès 
a l’Aran
Tram. 314-00779/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00779/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les bases i els objectius del desplegament de la Llei 
35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ignasi Elena Garcia, Àngel Ros i 
Domingo

En resposta a les preguntes a respondre per escrit NT 
314-00779/10 a 314-00788/10, i d’acord amb el que es-
tableix l’article 144 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, us informo del següent:

Les bases i els objectius del govern de la Generali-
tat de Catalunya en relació al desplegament de la Llei 
35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran són 
els que es deriven de la pròpia aplicació de la Llei.

Pel que fa als recursos que es destinaran al desenvo-
lupament d’aquesta llei, seran aquells que estableixi el 
propi Parlament de Catalunya, mitjançant l’aprovació 
de la corresponent Llei de pressupostos.

Quant a les mesures per a impulsar-ne l’ús social, 
aquestes s’estableixen d’acord amb el Conselh Gene-
rau d’Aran, en el marc del Consell de Política Lingüís-
tica de l’Aranès. Per altra banda, el Govern de la Ge-
neralitat preveu incorporar una oferta de formació en 
aranès per al seu personal i la traducció de formularis 
i espais webs oficials, especialment aquells que tenen 
una relació més directa amb l’atenció ciutadana, per 
tal de facilitar l’opció lingüística de l’occità aranès en 
el si de l’administració pública de la Generalitat.

D’acord amb el que estableix l’article 4 de la llei es-
mentada, «la llengua occitana és un patrimoni que 
Catalunya i, especialment, l’Aran comparteixen amb 
altres territoris europeus. La Generalitat i el Conselh 
Generau d’Aran han de col·laborar amb els organismes 
d’altres territoris de llengua occitana en la protecció 
de la unitat de l’occità.»

A més, aquest mateix article preveu que «l’Institut 
d’Estudis Aranesos ha d’assolir plenament el caràc-
ter acadèmic que li correspon i ha de tenir l’autoritat 
lingüística per a fixar els convencionalismes d’ús de 
l’aranès d’acord amb la consideració de varietat lin-
güística del tronc occità comú», i també disposa que, 
«ha de tenir l’autoritat per a l’assessorament que, en 
matèria de llengua, li sigui sol·licitat».

És precisament en compliment d’aquest article, que el 
Govern de la Generalitat està tramitant el Projecte de 
decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi 
el caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a 
l’Aran i que actualment es troba en fase d’estudi de les 
al·legacions presentades durant el procés d’informació 
pública.

Pel que fa a la comunicació, intercanvi, cooperació i 
coordinació amb les institucions i territoris de llen-
gua occitana, la Generalitat de Catalunya s’atendrà 
al que disposa aquest mateix article 4 i l’article 24 de 
la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a 
l’Aran.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos que es destinaran al des-
plegament de la Llei 35/2010, de l’occità, 
aranès a l’Aran
Tram. 314-00780/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00779/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les iniciatives per a fer viable l’occità 
a l’Administració pública
Tram. 314-00781/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00779/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls de l’ús social de l’aranès
Tram. 314-00782/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00779/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estandardització de l’occità
Tram. 314-00783/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00779/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’una autoritat lingüística 
de l’occità
Tram. 314-00784/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00779/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Congrés Permanent de la Llengua 
Occitana
Tram. 314-00785/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00779/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat de diverses autoritats 
lingüístiques a Occitània
Tram. 314-00786/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00779/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’encaix de l’acadèmia de l’occità 
d’Aran amb els estaments lingüístics de re-
ferència d’Occitània
Tram. 314-00787/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00779/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment de relacions amb les au-
toritats regionals occitanes amb relació al 
Congrés Permanent de la Llengua Occitana
Tram. 314-00788/10

Resposta del Govern
Reg. 11993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00779/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a facilitar l’accés del 
tercer sector social a la contractació pública
Tram. 314-00797/10

Resposta del Govern
Reg. 12266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00797/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a facilitar l’accés del tercer sector soci-
al a la contractació pública

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: José María Espejo-Saavedra Conesa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que po-
dreu trobar el Pla de Suport al Tercer Sector Social, 
document que recull el compromís de col·laboració en-
tre el Govern de la Generalitat i la Taula del Tercer 
Sector Social, i les mesures que el conformen al enllaç 
següent:

http: //www20.gencat.cat/docs/bsf/03Ambits%20
tematics/15Serveissocials/Suport_tercer_sector_so-
cial/Documents/2012_09_17_pla_suport_tercer_sec-
tor_social.pdf

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els processos de contractació pública 
de serveis socials i d’atenció a les persones 
per les administracions locals
Tram. 314-00798/10

Resposta del Govern
Reg. 12331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00798/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els processos de contractació pública de serveis soci-
als i d’atenció a les persones per les administracions 
locals

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: José María Espejo-Saavedra Conesa

Amb aquest text donem resposta també a la pregunta 
parlamentària 314-00799/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que, amb ca-
ràcter general, el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, mitjançant l’actuació inspectora del Serveis d’Ins-
pecció i Registre del Departament de Benestar Social 
i Família, realitza les següents funcions en relació al 
control de la prestació de serveis socials a Catalunya:

– Inspeccionar i avaluar el funcionament de les enti-
tats, serveis i establiments de serveis socials, vetllant 
pel compliment de les condicions funcionals i materi-
als que estableixi la normativa vigent.

– Supervisar la destinació i la utilització dels fons pú-
blics concedits a la iniciativa privada o a la pública per 
a la promoció i l’impuls d’aquestes, a requeriment de 
les entitats o dels òrgans gestors dels departaments 
de la Generalitat o de qualsevol altra administració 
pública que els hagi atorgat.

– Iniciar i tramitar els procediments sancionadors en 
matèria de serveis socials, així com informar sobre els 
recursos que es presentin contra les resolucions d’ex-
pedients sancionadors en matèria de serveis socials, 
contra les resolucions d’autorització de serveis i esta-
bliments socials i contra les resolucions d’integració 
de recursos d’iniciativa social a la Xarxa Bàsica de 
Serveis Socials de responsabilitat Pública.

– Autoritzar l’obertura, modificació de funcionament 
i autorització de tancament de serveis i establiments 
socials.

Pel que fa als processos de contractació pública trami-
tats per les Administracions locals, no correspon a la 
Generalitat de Catalunya realitzar el control d’aquests, 
ja que s’han de desenvolupar d’acord amb la normativa 
vigent i estan subjectes a un règim de recursos admi-
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nistratius i judicials a disposició de totes les persones i 
entitats afectades.

La legislació bàsica estatal en matèria de contractació 
pública, continguda fonamentalment en aquests mo-
ments en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
novembre, mitjançant el qual fou aprovat el Text Re-
fós de la Llei de Contractes del Sector Públic, disposa 
que les entitats locals comunicaran la informació con-
tractual al Registre de Contractes del Sector Públic del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Això no obstant 
i tenint en compte que la legislació esmentada facul-
ta les Administracions locals per donar compliment a 
aquella obligació a través del Registre Públic de Con-
tractes de la Generalitat de Catalunya, el Govern ha 
iniciat un procés dirigit a aquella finalitat amb dife-
rents Administracions locals.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les empreses o entitats amb què 
ha subscrit contractes de serveis socials i 
d’atenció a les persones el 2012
Tram. 314-00799/10

Resposta del Govern
Reg. 12331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00798/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les concessions o els drets de super-
fície del 2011 i del 2012
Tram. 314-00805/10

Resposta del Govern
Reg. 11692 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00805/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
concessions o els drets de superfície del 2011 i del 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

En document annex es relacionen les modificacions 
de drets de superfície i/o concessions (renegociacions) 
que s’han formalitzat durant els exercicis 2011 i 2012, 
segons les dades que consten a la Direcció General del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

El departament interessat en l’atorgament del dret de 
superfície o de la concessió és qui porta a terme, si és 
el cas, les renegociacions i un cop aprovat pel Govern 
fa la corresponent tramesa de la documentació a la Di-
recció General del Patrimoni, que s’encarrega de la 
formalització del negoci jurídic.

Cal indicar que la gran part de drets de superfície for-
malitzats són de caràcter gratuït.

Barcelona, 12 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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 sinistralitat de la carretera C-58 a 
Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-00806/10

Resposta del Govern
Reg. 12307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00806/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses (Vallès 
Occidental)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00806/10.

El registre d’accidents del Servei Català de Trànsit 
(SCT) té coneixement del nombre d’accidents que te-
nen lloc a la carretera C-58 al seu pas per Vacarisses 
(Vallès Oriental). Quant a la seva consideració com 
a punt negre, cal dir que aquest concepte és una ex-
pressió més pròpia d’accidentalitat en punts molts con-
crets; en aquests cas, es tracta d’un tram de més de 10 
km amb una concentració d’accidentalitat elevada.

El SCT va detectar la concentració d’accidentalitat i, 
durant l’any 2012, va estudiar la possibilitat de posar 
un control de velocitat mitjana de tram. Finalment, 
en vista dels problemes que presentava aquesta opció, 
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es va decidir instal·lar 3 equips de control de veloci-
tat puntual a afegir als existents. El projecte per a la 
instal·lació dels cinemòmetres està finalitzat i es troba 
pendent d’aprovació del pressupost de 2013 per dotar 
econòmicament l’execució del projecte.

Pel que fa a les actuacions realitzades fins ara, l’any 
2005 es va posar un radar al pk 30,95, l’any 2011 es va 
instal·lar un altre al pk 25,38 i, en paral·lel, s’han estat 
utilitzant els radars mòbils de la policia de la Genera-
litat - Mossos d’esquadra per evitar els excessos de ve-
locitat en el tram.

L’any 2012 es van determinar i replantejar els punts on 
posar 3 nous cinemòmetres per a millorar la seguretat 
viària a la C-58 i es va preparar la documentació ne-
cessària per tal que, una vegada aprovat el pressupost 
per a aquesta acció, es pugui iniciar el procés de con-
tractació d’aquesta instal·lació.

Les mesures provisionals d’aplicació immediata que 
s’han dut a terme són les següents:

– Instal·lació d’elements d’abalisament per exclou-
re al trànsit els tres subtrams de carrils d’avançament 
existents, els dos en sentit Terrassa entre els pk 33 i 
29 i l’existent en sentit Manresa entre els pk 26 i 28; 
d’aquesta forma s’impedeixen els avançaments, possi-
bles excessos de velocitat i els trenats ubicats al final 
dels carrils ràpids. Es tracta d’evitar tota una sèrie de 
circumstàncies que poden incidir en la pèrdua de con-
trol del vehicle com a principal causa d’accident: 11 
sortides de via i 4 xocs frontals des de l’inici de l’any 
2013 fins a la data de la proposta.

– Instal·lació de senyalització vertical preceptiva i in-
formativa per reduir la velocitat a 80 Km./h, ja què la 
via és de tipus convencional i queda reduïda a un sol 
carril per sentit (la limitació en condicions normals, 
en algun tram, és de 90 Km/h).

– Informar de les noves condicions de circulació mit-
jançant la instal·lació de panells mòbils de senyalitza-
ció lluminosa variable al llarg del tram.

– Instal·lació d’Armaris de Radar en Línia, d’alta visi-
bilitat, al llarg del recorregut per dotar de credibilitat 
les noves condicions extraordinàries de circulació i els 
nous límits de velocitat imposats (velocitat inadequada 
present en el 46% dels accidents al 2012).

Pel que fa a establir els dies més indicats per apli-
car aquestes mesures provisionals, es tracta d’adop-
tar-les en les condicions de més alt risc viari en base 
a les dades estadístiques disponibles, que assenyalen 
els  dies amb condicions meteorològiques adverses 
com els més conflictius (presents en el 36% del total 
d’accidents al llarg del 2012).

Finalment, assenyalar que el Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha estudiat la millora de l’enllaç exis-
tent entre la carretera C-58 i l’autopista C-16, a Vaca-
risses, per permetre els moviments d’incorporació a 

l’autopista, cap a Terrassa, en règim de peatge explícit. 
Aquesta millora va ser objecte d’un projecte de traçat 
sotmès a informació pública l’any 2006. El cost previst 
de l’actuació és de 10,2 M euros.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació als incen-
dis de l’Alt Empordà de l’estiu del 2012
Tram. 314-00807/10

Resposta del Govern
Reg. 12095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00807/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions amb relació als incendis

de l’Alt Empordà de l’estiu del 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00807/10.

Pel que fa al Departament d’Interior, s’han dut a terme 
dues visites tècniques entre comandaments de Bom-
bers i gestors forestals de la Regió d’Emergències de 
Girona i del Departament de Pirineus Orientals, amb 
la finalitat de valorar les actuacions de prevenció i ex-
tinció d’incendis que es van fer durant l’episodi d’in-
cendis de 2012 i, d’aquesta manera, poder extreure va-
loracions operatives.

A més, s’han efectuat les campanyes de sensibilització 
següents:

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments (DGPEIS) ha realitzat, juntament 
amb els Serveis Educatius de l’Alt Empordà del De-
partament d’Ensenyament, una xerrada informativa 
sobre l’incendi de la Jonquera i propostes d’autopro-
tecció en incendis forestals a Figueres, adreçada a més 
de 300 alumnes de primària de la zona de l’Alt Empor-
dà i duta a terme durant el mes de novembre de 2012.

La DGPEIS ha col·laborat amb el Programa de Sen-
sibilització Ambiental MEFITU (El bosc mediterra-
ni, el foc i tu), un programa impulsat per la Fundació 
Pau Costa i els Serveis Educatius de l’Alt Empordà del 
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Departament d’Ensenyament, amb la col·laboració del 
Consell Comarcal, que s’ha aplicat als centres educa-
tius dels municipis afectats directament pel foc de la 
Jonquera. En aquest programa s’han dut a terme jorna-
des, xerrades, tallers a les escoles i una visita a camp 
amb tots els alumnes participants.

Per la seva banda, el Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals ha destinat un total de 225.992,46 
euros en concepte d’ajuts extraordinaris als ens locals 
afectats pels incendis de juliol de 2012.

Aquests ajuts estan regulats a l’Ordre GRI/376/2002, 
de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les bases 
generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de 
Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o de-
rivades de catàstrofe i estan adreçats a finançar el res-
tabliment d’infraestructures i equipaments de serveis 
de competència municipal o comarcal afectats.

Amb base a l’Ordre esmentada van sol·licitar ajut per 
fer front a les despeses derivades del rescabalament 
dels danys causats pels incendis, 15 ajuntaments i el 
propi Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb un to-
tal de 55 actuacions subvencionables presentades.

D’altra banda, els ajuntaments esmentats han presentat, 
també, sol·licituds d’ajut per als mateixos conceptes a 
la Delegació del Govern de l’Estat, d’acord amb la Llei 
14/2012, de 26 de desembre, per la qual s’aproven me-
sures urgents per pal·liar els danys produïts pels incen-
dis forestals i altres catàstrofes naturals ocorregudes en 
diverses Comunitats Autònomes. Aquesta Llei preveu 
subvencions als ens locals per danys en infraestructures 
municipals que poden arribar fins al 50 % del seu cost.

Actualment, ja s’ha revisat tota la documentació 
aportada per cadascun dels ajuntaments, per la qual 
cosa, un cop verificat que els ajuts previstos per la 
Generalitat, juntament amb els previstos per l’Admi-
nistració de l’Estat, no superin els percentatges sobre 
el cost de l’actuació previstos a l’article 4 de l’Ordre 
GRI/376/2002, de 4 de novembre, citada, es procedirà 
a l’atorgament dels ajuts corresponents.

Per últim, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) es va 
posar a disposició dels afectats per efectuar el segui-
ment de la tramitació de l’expedient davant la compa-
nyia asseguradora, es va modificar l’ordre que regula 
les inversions acollides al règim dels ajuts associats al 
contracte global d’explotació per tal d’afegir-hi els mu-
nicipis afectats pels incendis de l’Alt Empordà. Paral-
lelament, es va signar un conveni amb la Diputació de 
Girona per fer front als pagaments immediats de men-
jar per explotacions afectades amb necessitats imme-
diates i per fer front a les despeses generades pels agri-
cultors que van llaurar els seus camps i els camps dels 
municipis afectats.

El DAAM, a més, va iniciar una avaluació dels danys 
produïts i dels danys potencials i, amb la col·laboració 

de l’Associació de propietaris forestals de l’Alt Empor-
dà (APFAE), va elaborar un projecte per a la gestió fo-
restal conjunta de les forests de l’associació amb l’ob-
jectiu de potenciar la gestió i la prevenció d’incendis.

A instàncies del DAAM, el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente va realitzar l’en-
comana de gestió d’actuacions per la reparació dels 
danys produïts pels incendis forestals a Catalunya, per 
un valor total d’1.855.758 euros; les actuacions que es 
van disposar amb aquests crèdits consistien en treballs 
silvícoles de tallada, selecció de tanys, podes i tracta-
ment de les restes vegetals, millora o construcció de 
pistes, restauració de barrancs i millora d’altres infra-
estructures forestals com punts d’aigua o elements pel 
maneig de ramats.

Barcelona, 18 d’abril 2013

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris en primeres 
residències
Tram. 314-00812/10

Resposta del Govern
Reg. 12308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00812/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris en primeres residències

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-00812/10, 314-00813/10 i 
314-00817/10.

Els sistemes informàtics actuals de la Direcció Gene-
ral de la Policia, que permeten efectuar extraccions es-
tadístiques automàtiques sobre diverses categories, no 
poden oferir una dada prou ajustada en relació a les 
variables «primeres residències», «segones residènci-
es» i «assalts a habitatges».

La dada general de la qual sí es pot extreure informa-
ció amb suficient confiança és la relativa a robatoris 
amb força i amb violència i intimidació a domicili.

En aquest sentit, l’any 2012 l’increment de robatoris 
amb força a domicili respecte l’any 2011 ha estat del 
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8,68% i dels robatoris amb violència i intimidació, 
d’un 6,58%.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris en segones 
residències
Tram. 314-00813/10

Resposta del Govern
Reg. 12308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00812/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris de telèfons 
mòbils
Tram. 314-00814/10

Resposta del Govern
Reg. 12309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00814/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris de telèfons mòbils

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00814/10.

Els actuals sistemes informàtics de la Direcció Gene-
ral de la Policia, que permeten efectuar extraccions 
estadístiques automàtiques sobre diverses categories, 
ofereixen la dada d’aparells de telefonia mòbils sos-
trets, sense poder diferenciar el fet delictiu que ha pre-
cedit la denúncia per sostracció. En aquest sentit, l’in-
crement d’aparells de telefonia mòbil que tenen el rol 
d’objecte sostret ha estat del 47,37%.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de delictes econòmics
Tram. 314-00815/10

Resposta del Govern

Reg. 12310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00815/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de delictes econòmics

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00815/10.

La tipologia delictiva «delictes econòmics» com a tal 
no queda recollida ni matisada al codi penal vi-
gent. Per tal de donar resposta a la pregunta s’ha 
tingut en compte el contingut del Títol III del codi 
penal.

Tenint en compte aquestes apreciacions, l’increment 
ha estat del 3,38%.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris de gasoil
Tram. 314-00816/10

Resposta del Govern

Reg. 12311 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00816/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris de gasoil

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-00816/10.
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A data d’avui, els sistemes informàtics de la Direc-
ció General de la Policia no permeten oferir una ex-
tracció automàtica d’aquest tipus d’objecte.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment d’assalts a habitatges
Tram. 314-00817/10

Resposta del Govern
Reg. 12308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00812/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris amb força
Tram. 314-00818/10

Resposta del Govern
Reg. 12312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00818/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris amb força

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00818/10.

Durant l’any 2012, l’increment dels delictes contra el 
patrimoni respecte de l’any 2011 ha estat del 3,38%.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució del pressupost del Depar-
tament de Benestar Social i Família del 2012
Tram. 314-00820/10

Resposta del Govern
Reg. 12267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00820/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució del pressupost del Departament de Benestar 
Social i Família del 2012

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: José María Espejo-Saavedra Conesa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
d’acord amb l’article 79 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, «el conseller 
o la consellera d’Economia i Finances tramet al Par-
lament, a títol informatiu i d’estudi per a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, i fa publicar en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, trimes-
tralment i dintre del trimestre següent, l’estat mensual 
d’execució del pressupost de la Generalitat i de les se-
ves modificacions [...]».

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del nou centre de l’Es-
cola Angeleta Ferrer, de Mataró (Maresme), i 
sobre la rehabilitació de l’edifici actual
Tram. 314-00821/10

Resposta del Govern
Reg. 11596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00821/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del nou centre de l’Escola Angeleta Fer-
rer, de Mataró (Maresme), i sobre la rehabilitació de 
l’edifici actual

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: David Fernàndez i Ramos

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

L’alcalde de Mataró i el director general de Centres 
Públics s’han reunit en diverses ocasions per acordar, 
principalment, la solució més adient pel que fa a la 
construcció/substitució de l’Escola Angeleta Ferrer.

En la darrera reunió de 6 de febrer de 2013, el director 
general de Centres Públics i l’alcalde de Mataró van 
acordar que la solució més adient és rehabilitar la fà-
brica de paper de Can Fàbregas per ubicar la nova es-
cola Angeleta Ferrer de Mataró. Es proposa un centre 
de 2 línies per integrar, també, l’Escola Coromines. 
És una actuació urgent que s’hauria de fer el més aviat 
possible. Les obres s’iniciaran en funció de la disponi-
bilitat pressupostària del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 16 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la sisena hora a les es-
coles
Tram. 314-00822/10

Resposta del Govern
Reg. 11597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00822/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la sisena hora a les escoles

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

El curs 2012-2013, 418 escoles tenen implementada 
l’ampliació horària per a tot l’alumnat, i 1276 esco-
les no.

L’ampliació horària per a tot l’alumnat no s’ha contem-
plat mai per als centres d’educació secundària.

El cost econòmic de recuperar la sisena hora calcu-
lat sobre un curs escolar en les escoles que ara te-
nen el recurs del Suport Escolar Personalitzat, tenint 
en compte les retribucions vigents i la quota patronal 
de Seguretat Social del personal interí, s’estima en 
86.057.306,19 euros.

Tenint en compte la diferència de dotacions de perso-
nal, entre les escoles que implementen la sisena hora i 

les que tenen assignat el recurs del Suport Escolar Per-
sonalitzat, l’estimació aproximada de nou professorat 
seria de 2.487 mestres.

L’estalvi teòric de dos exercicis pressupostaris (curs 
2011-2012 i curs 2012-2013) seria aproximadament de 
172 milions d’euros.

Barcelona, 16 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de places escolars prevista 
per al curs 2013-2014
Tram. 314-00823/10

Resposta del Govern
Reg. 11598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00823/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de places escolars prevista per al curs 2013-
2014

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Coincidint amb l’inici del procès d’admissió d’alum-
nat, el 05 de març de 2013, el Departament d’Ensenya-
ment va fer públic el nombre de places per als ense-
nyaments obligatoris per al curs 2013-2014.

El nombre de places és d’1.066.228, 728.243 en cen-
tres públics, i 337.994 en centres privats concertats.

Barcelona, 16 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària per a be-
ques de menjador escolar prevista per al 
curs 2013-2014
Tram. 314-00824/10

Resposta del Govern
Reg. 11599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00824/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la partida pressupostària per a beques de menjador es-
colar prevista per al curs 2013-2014

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

El Departament d’Ensenyament, tot i la situació actual 
de contenció pressupostària, ha anat mantenint la do-
tació ordinària per aquesta actuació que facilita l’ac-
cés al servei de menjador, tan necessari i prioritari en 
aquests moments. En aquest sentit, per a aquest curs 
2012-2013, el Departament d’Ensenyament té previst 
destinar a les beques menjador un import de 32 mili-
ons d’euros.

El nombre de centres que han implantat l’ús de la 
carmanyola, és el següent: 8 centres de primària, i 2 cen-
tres de secundària.

Barcelona, 16 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents de trànsit greus 
a la carretera C-58 entre Viladecavalls i Va-
carisses
Tram. 314-00825/10

Resposta del Govern
Reg. 12313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00825/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’accidents de trànsit greus a 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, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-00825/10, 314-00826/10 i 
314-00827/10.

En el període del 2008 al 2012 es van produir un total 
de 27 accidents amb morts o ferits greus a la carrete-
ra C-58, entre els termes municipals de Viladecavalls 
i Vacarisses, i es van registrar un total de 8 persones 
mortes, 43 ferits greus i 275 ferits lleus.

Per millorar la seguretat viària a la C-58 en aquest 
tram, el Servei Català de Trànsit té previst, pendent de 
l’aprovació del pressupost 2013, instal·lar tres nous ci-
nemòmetres fixes als punts quilomètrics 27,200 (sen-
tit Viladecavalls), 29,300 (sentit Vacarisses) i 29,900 
(sentit Viladecavalls).

Les mesures provisionals d’aplicació immediata que 
s’han dut a terme són les següents:

– Instal·lació d’elements d’abalisament per exclou-
re al trànsit els tres subtrams de carrils d’avançament 
existents, els dos en sentit Terrassa entre els pk 33 i 
29 i l’existent en sentit Manresa entre els pk 26 i 28; 
d’aquesta forma s’impedeixen els avançaments, possi-
bles excessos de velocitat i els trenats ubicats al final 
dels carrils ràpids. Es tracta d’evitar tota una sèrie de 
circumstàncies que poden incidir en la pèrdua de con-
trol del vehicle com a principal causa d’accident: 11 
sortides de via i 4 xocs frontals des de l’inici de l’any 
2013 fins a la data de la proposta.

– Instal·lació de senyalització vertical preceptiva i in-
formativa per reduir la velocitat a 80 Km./h, ja que la 
via és de tipus convencional i queda reduïda a un sol 
carril per sentit (la limitació en condicions normals, 
en algun tram, és de 90 Km/h).

– Informar de les noves condicions de circulació mit-
jançant la instal·lació de panells mòbils de senyalitza-
ció lluminosa variable al llarg del tram.

– Instal·lació d’Armaris de Radar en Línia, d’alta visi-
bilitat, al llarg del recorregut per dotar de credibilitat 
les noves condicions extraordinàries de circulació i els 
nous límits de velocitat imposats (velocitat inadequada 
present en el 46% dels accidents al 2012).

Pel que fa a establir els dies més indicats per aplicar 
aquestes mesures provisionals, es tracta d’adoptar-les 
en les condicions de més alt risc viari en base a les da-
des estadístiques disponibles, que assenyalen els  dies 
amb condicions meteorològiques adverses com els 
més conflictius (presents en el 36% del total d’acci-
dents al llarg del 2012).

Així mateix, la divisió de trànsit de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra mantindrà accions in-
tenses de vigilància i control, amb presència d’equips 
de control de velocitat mòbils, mentre persisteixin les 
circumstàncies actuals.
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En relació amb actuacions sobre la infraestructura, 
la carretera C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses ha 
estat objecte d’una actuació consistent en millorar les 
característiques superficials del ferm, l’execució d’un 
zebrat central entre els dos sentits de circulació i mi-
llores de senyalització i abalisament en alguns trams.

També es preveu projectar aquest any una actuació 
sobre la C-58 que inclogui millores del ferm, millora 
de la senyalització vertical i horitzontal i de l’abalisa-
ment, revisió dels 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.

Barcelona, 18 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de ferits greus i lleus en ac-
cidents de trànsit a la carretera C-58 entre 
Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 314-00826/10

Resposta del Govern
Reg. 12313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00825/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de morts en accidents de 
trànsit a la carretera C-58 entre Viladeca-
valls i Vacarisses
Tram. 314-00827/10

Resposta del Govern
Reg. 12313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00825/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-00833/10

Resposta del Govern
Reg. 11600 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00833/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la construcció de l’institut del barri de Cappont, de 
Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

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

El Departament d’Ensenyament té prevista, en la pla-
nificació escolar, aquesta actuació. Però la possible 
creació d’un nou institut al barri de Cappont de la ciu-
tat de Lleida es durà a terme en el moment que per 
necessitats d’escolarització, produït per l’increment 
d’alumnes, faci que l’oferta de places d’educació se-
cundària obligatòria sigui insuficient.

En aquests moments, tots els alumnes d’educació se-
cundària del barri de Cappont de la ciutat de Lleida 
estan escolaritzats i l’oferta és suficient.

Per tant, aquesta actuació no està programada.

Barcelona, 16 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer d’immobles el 2012
Tram. 314-00834/10

Resposta del Govern
Reg. 11693 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00834/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del lloguer d’immobles el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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La despesa en lloguer d’immobles per part de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons la previsió pressupos-
tària per a l’any 2012 facilitada pels diferents depar-
taments i segons les dades que consten en la Direcció 
General del Patrimoni, ha estat de 219.221.846,73 €. 
Cal fer avinent que aquesta xifra suposa un estalvi de 
3.025.485,30 € respecte l’any 2011, per resolució d’ar-
rendaments i per novacions a la baixa. En aquest sen-
tit, el Govern continua treballant en el procés de raci-
onalització del conjunt d’edificis de cara a una millor 
optimització de recursos.

Tot seguit s’indiquen els immobles alienats per la Ge-
neralitat de Catalunya durant l’any 2012, així com els 
imports d’aquestes alienacions:

– C. Doctor Roux, 80-86, Barcelona. Import alienació: 
14.500.000,00 €

– C. Muntaner, 221, Barcelona. Import alienació: 
2.550.000,00 €

– C. Juli Garreta, 14, Girona. Import alienació: 
710.000,00 €

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mediacions d’Ofideute 
el 2012
Tram. 314-00846/10

Resposta del Govern
Reg. 12452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00846/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de mediacions d’Ofideute el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-00846/10 i 314-00847/10, amb les següents consi-
deracions:

El Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari 
(Ofideute), durant el 2012, ha entrevistat a 1.860 per-
sones i ha realitzat 1.109 actuacions d’intermediació.

De les actuacions d’intermediació realitzades 518 han 
estat propostes que s’han enviat a entitats financeres i 
591 són propostes tancades. D’aquestes 356 s’han re-

solt amb una solució pactada, fet que suposa un 60% 
de les propostes tancades.

Us trameto, en Annex I, la informació desglossada per 
comarques.

Barcelona, 18 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mediacions d’Ofideute 
resoltes amb un pacte el 2012
Tram. 314-00847/10

Resposta del Govern
Reg. 12452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00846/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació en acolliment lingüístic 
per al 2013
Tram. 314-00871/10

Resposta del Govern
Reg. 11994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00871/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la formació en acolliment lingüístic per al 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ignasi Elena Garcia, Montserrat 
Capdevila Tatché

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

L’acolliment lingüístic forma part de l’activitat ordi-
nària del Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL), per això, des de l’any 2004, atesos els can-
vis demogràfics i l’arribada de la nova immigració, 
els seus vint-i-dos centres de normalització lingüística 
van intensificar la seva actuació en aquest àmbit.

Des de l’any 2010 s’ha produït una reducció general 
en la inscripció a cursos, inclosos els d’acolliment lin-
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güístic. Per això, d’acord amb el que preveuen tant el 
conveni col·lectiu com el reglament de règim interior, 
s’ha dut a terme una reorganització dels efectius de 
personal que permet assumir la demanda de cursos 
de català, inclosos els d’acolliment lingüístic.

Pel que fa a l’any 2013, tot i que d’acord amb el Decret 
170/2012, de 27 de desembre, s’han establert els crite-
ris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin 
en vigor els del 2013, el CPNL està desenvolupant la 
seva activitat normalment.

Barcelona, 8 d’abril de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’encàrrec del Pla director del Consor-
ci per a la Normalització Lingüística
Tram. 314-00872/10

Resposta del Govern
Reg. 11995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00872/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encàrrec del Pla director del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ignasi Elena Garcia, Montserrat 
Capdevila Tatché

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

Les adjudicacions de contractació pública de l’admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que 
formen part del seu sector públic són objecte de pu-
blicació en els mitjans preceptius, entre els quals, la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública (https: 
//contractaciopublica.gencat.cat/), mitjançant la qual 
poden ser consultades les dades sol·licitades.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals sanitaris 
del 2009 al 2012
Tram. 314-00914/10

Resposta del Govern
Reg. 12256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00914/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de professionals sanitaris del 2009 al 2012

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:

Les fonts d’informació de les dades de professionals sa-
nitaris de Catalunya de què disposa l’Institut d’Estudis 
de la Salut són l’Instituto Nacional d’Estadística (INE) i 
els Col·legis Professionals de metges i d’infermers.

Les dades de l’INE en relació al nombre de professio-
nals sanitaris col·legiats a Catalunya l’any 2011 és d’un 
total de 113.896 (inclou metges, infermers, farmacèu-
tics, fisioterapeutes, odontòlegs, òptics, podòlegs i ve-
terinaris). La relació de professionals col·legiats per 
professions consta a l’annex «Professionals sanitaris 
col·legiats 2011 Catalunya INE».

D’altra banda, les dades dels col·legis professionals es-
tan disponibles a: http: //www.ine.es/jaxi/menu.
do?type=pcaxis&path=%2Ft15/p416&file=inebase&L=0

El registre de professions sanitàries ha de permetre dis-
posar de la informació necessària per planificar els re-
cursos humans del sistema de salut. El projecte del Re-
gistre s’està treballant coordinant esforços de totes les 
institucions implicades: Departament de Salut, CatSa-
lut, entitats proveïdores (ICS, CSSC, UCH, ACES) i col-
legis professionals. La complexitat del projecte, donada 
la necessària coordinació de totes les institucions i el fet 
d’haver de respondre acuradament a tota la legislació 
sobre protecció de dades, suposa que encara no sigui 
una realitat. Per aquest motiu, es proposa dur a terme 
un estudi de les piràmides d’edat i gènere de les profes-
sions sanitàries a Catalunya, que malgrat les nombroses 
limitacions que li són inherents, ens acosti al màxim a 
la realitat de la quantificació de professionals actuals.

Barcelona, 19 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.

https://contractaciopublica.gencat.cat/
https://contractaciopublica.gencat.cat/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost econòmic de la contractació 
d’un assessor del Departament d’Economia 
i Coneixement
Tram. 314-00928/10

Resposta del Govern
Reg. 11694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00928/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost econòmic de la contractació d’un assessor del 
Departament d’Economia i Coneixement

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

Els nomenaments, les funcions que desenvolupen i el 
nivell retributiu (complement específic) dels assessors 
que presten serveis al Departament d’Economia i Co-
neixement estan publicats en el DOGC 5824, de 23 
de febrer de 2011, en el DOGC 6157, de 26 de juny de 
2012 i en el DOGC 6323, de 26 de febrer de 2013.

Així mateix, la resta de conceptes retributius que per-
ceben els assessors són els que es recullen en la Llei 
1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2012 per a llocs de treball del nivell retri-
butiu publicat al DOGC 6075 de 27 de febrer de 2012.

El nomenament del senyor Albert Castellanos Madu-
ell com a Assessor del Conseller no ha suposat l’aco-
miadament ni el cessament de cap treballador d’aquest 
departament. El senyor Castellanos ha cessat en el seu 
càrrec, a petició pròpia, amb efectes del dia 12 d’abril 
de 2013 (DOGC 6356, de 16.4.2013).

Barcelona, 16 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import destinat a finançar els plans 
de reconversió del grup Ficosa
Tram. 314-00931/10

Resposta del Govern
Reg. 11509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00931/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import destinat a finançar els plans de reconversió 
del grup Ficosa

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:

El 30 de gener de 2009 es va signar un contracte de 
préstec entre l’ICF i Ficosa Inversion SL que anava en-
terament destinat a finançar un augment de capital a 
Ficosa Internacional SL per un import de 50 milions 
d’euros, amb amortització única de principal més in-
teressos i amb venciment en data 30 de gener de 2015.

El contracte estableix que el reintegrament del capital 
més els interessos podran ser abonats de les dues for-
mes alternatives següents:

1. Pagament dinerari

2. Pagament no dinerari consistent en el lliurament i ad-
judicació d’accions de la societat Ficosa Internacional 
SA prèvia subrogació d’Avançsa en la posició de l’ICF.

A més a més li correspon a l’ICF la designació d’un 
mem bre al Consell d’Administració de la societat, que 
en aquest cas van ser el Sr. Joan Sureda en el període de 
maig a juny de 2011 i el Sr. Pedro Navarro en el perío-
de de juny a desembre de 2011.

Tot i que a hores d’ara no hi ha al Consell d’Admi-
nistració de la companyia cap conseller designat per 
l’administració de la Generalitat, des del Departament 
d’Empresa i Ocupació, a través d’Avançsa i la Direcció 
general d’Indústria es fa un seguiment sistemàtic de la 
societat, mitjançant reunions periòdiques amb respon-
sables de l’empresa.

L’extinció dels 240 contractes a finals de 2012 és con-
seqüència de la finalització del contracte de fabrica-
ció de televisions per a Sony, l’anterior propietari de la 
planta. La feblesa de la demanda ha fet del tot inviable 
continuar la producció de televisors més enllà de 2012.

En qualsevol cas, l’objectiu del Govern és que les mesu -
res de reconversió, així com el desenvolupament de nous 
projectes i línies de negoci, que calgui implementar s’apli-
quin amb el màxim grau de consens i que les esmenta-



30 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 71

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 48

des me sures permetin garantir la viabilitat de les plantes 
de Fico sa en un entorn marcat per una forta disminució de 
les càrregues de treball deguda a la feblesa dels mercats als 
quals es dirigeixen els productes del grup.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sorteig anomenat Megasorteig de 
Catalunya Experience
Tram. 314-00932/10

Resposta del Govern
Reg. 11510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00932/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sorteig anomenat Megasorteig de Catalunya Experience

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

Els costos derivats del Megasorteig de Catalunya Ex-
perience han estat:

• Notari: 285 euros

• Taxes pagades a hisenda: 1.429 euros (corresponen al 
10% de la valoració dels premis)

• Cost de l’aplicació de Facebook pel sorteig (Easypro-
mos): 75 euros.

• Cost de promoció del megasorteig a Facebook: 2.410 
euros.

Aquest sorteig s’ha organitzat per primer i únic cop el 
desembre del 2012.

Les ofertes turístiques s’han rebut a través de les dife-
rents plataformes que té l’Agència Catalana de Turis-
me (ACT) en els seus programes (club de cultura, gas-
tronomia, actiu i natura, etc.). Tots els premis sortejats 
han estat oferts gratuïtament per aquestes empreses.

Es va decidir utilitzar Facebook ja que és la primera 
xarxa social del món. Per altra banda, és la xarxa so-
cial en la qual Catalunya Experience té més seguidors, 
amb més de 67.000 seguidors.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 11606 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00935/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la ràtio de metges i infermers per habitant el 2010 i al 
gener del 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

El Servei Català de la Salut com a asseguradora públi-
ca garanteix l’atenció sanitària dels ciutadans a través 
de la compra de serveis a les entitats proveïdores del 
sistema sanitari integral de Catalunya. La contractació 
de professionals no és una funció del CatSalut. La ges-
tió i contractació dels professionals sanitaris és una de 
les tasques de gestió que realitza cada centre sanitari 
en funció del seu nivell de resolució, de les necessitats 
i les demandes d’atenció.

L’òrgan que recull el nombre i la ràtio de professionals 
sanitaris és I’Institut Nacional de Estadística (INE) a 
través dels col·legis professionals de forma anual. Les 
dades de l’any 2013 no estaran disponibles fins el fi-
nal de l’any. Les dades referents als professionals col-
legiats catalans es poden consultar a l’annex.

El Servei Català de la Salut utilitza els llocs de treball 
dels diferents professionals que conformen els equips 
d’atenció primària com a mesura indirecta dels re-
cursos en l’àmbit comunitari. Les dades referents als 
equips d’atenció primària es poden consultar als capí-
tols corresponents de les memòries del Servei Català 
de la Salut, disponibles al web:

http: //www10.gencat.cat/catsalut/cat/publicacions_
memories.htm

Barcelona, 15 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.

http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/publicacions_memories.htm
http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/publicacions_memories.htm
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació dels objectius sanitaris fi-
xats el 2010 i el 2012
Tram. 314-00936/10

Resposta del Govern
Reg. 12257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00936/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la relació dels objectius sanitaris fixats el 2010 i 
el 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

El sistema de retribució variable vinculat al compli-
ment d’objectius s’entén com un instrument de gestió, 
incentivació i motivació que pretén la millora contínua 
de l’organització. Es basa en l’explicitació dels objec-
tius i l’avaluació continuada del seu compliment, i pre-
tén que cada professional orienti la seva activitat als 
objectius estratègics de l’organització, així com des-
envolupar una cultura organitzativa orientada cap a la 
millora dels processos i dels resultats.

L’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat 
sobre les condicions de treball del personal de les ins-
titucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut, sig-
nat en data 29 d’octubre de 2002 i aprovat per Acord 
de Govern de 12 de novembre de 2002, defineix un 
nou model retributiu i implanta, per al personal facul-
tatiu, el complement de productivitat variable vinculat 
al compliment d’objectius prèviament fixats.

L’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sani-
tat sobre les condicions de treball del personal de les 
institucions sanitàries de l’Institut Català de la Salut, 
aprovat per Acord de Govern de 10 d’octubre de 2006, 
fa extensiu aquest complement a la resta de personal 
estatutari.

Els objectius s’implementen en cascada, és a dir, co-
mençant pels objectius estratègics de l’ICS fins arribar 
a la fixació individual dels objectius que s’han d’asso-
lir per a cada professional.

El propi Acord preveu una comissió de seguiment for-
mada, de forma paritària, per membres de l’Institut 
i de les organitzacions sindicals signants, per realit-
zar el seguiment dels objectius fixats per als diferents 
grups professionals i per tal d’analitzar:

– La coherència amb els objectius generals fixats prè-
viament.

– La integració amb els objectius definits per als ni-
vells organitzatius superiors.

– La coherència i l’homogeneïtat dels nivells d’esforç 
vinculats al compliment dels objectius.

Així, per a l’any 2010, es van establir 10 objectius es-
tratègics que van concretar-se en 203.950 objectius. 
L’any 2012, es van establir 83 objectius estratègics 
que es van concretar en 177.391 objectius. En l’an-
nex es detalla, per cada grup professional, la relació 
dels objectius estratègics amb el nombre d’objectius 
inclosos.

Barcelona, 15 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’atorgament de permisos de prospec-
ció i explotació d’hidrocarburs no convenci-
onals mitjançant la fracturació hidràulica
Tram. 314-00940/10

Resposta del Govern
Reg. 11511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00940/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atorgament de permisos de prospecció i explotació 
d’hidrocarburs no convencionals mitjançant la fractu-
ració hidràulica

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Inés Arrimadas García

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
competències del Govern català en matèria d’hidro-
carburs queden limitades a l’atorgament del Permís 
d’Investigació d’Hidrocarburs d’acord amb el que es-
tableix l’article 15 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs. El Govern no ha atorgat cap 
Permís d’Investigació d’Hidrocarburs que prevegi fer 
servir la fracturació hidràulica.

Barcelona, 15 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 alternatives a la privatització per a 
les empreses públiques i els consorcis
Tram. 314-00941/10

Resposta del Govern
Reg. 12258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00941/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les alternatives a la privatització per a les empreses pú-
bliques i els consorcis

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 314-00941/10 a 
314-00944/10 es responen conjuntament.

El Departament de Salut no planteja cap estratègia de 
privatització de les empreses públiques i consorcis. 
Qualsevol alternativa a la situació actual passa per ra-
cionalitzar, millorar i trobar col·laboracions i aliances 
entre les empreses públiques i consorcis existents.

El Departament de Salut està elaborant un estudi so-
bre les possibilitats reals d’aliances entre les seves em-
preses públiques i consorcis. Aquest estudi s’està fent 
amb la interlocució de tots els interessats.

D’acord amb l’estudi intern, qualsevol mecanisme de 
simplificació i major autonomia de les empreses públi-
ques i consorcis ha de passar per la recerca d’acords, 
aliances i col·laboracions entre els centres, sempre pre-
servant la qualitat assistencial i l’atenció als nostres 
ciutadans i ciutadanes.

Les propostes de governança per les empreses públi-
ques i consorcis són fer efectiva l’autonomia de govern 
i la capacitat de gestió de les empreses públiques i con-
sorcis amb el compromís d’assoliment de l’equilibri 
pressupostari, la millora de la qualitat assistencial, el 
control de resultats (transparència i retiment de comp-
tes) i la responsabilitat en els resultats.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els informes relatius a fusions, gestió 
compartida i altres reformes en les empre-
ses públiques i els consorcis
Tram. 314-00942/10

Resposta del Govern
Reg. 12258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00941/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes per a simplificar i aug-
mentar l’autonomia de gestió de les empre-
ses públiques i dels consorcis
Tram. 314-00943/10

Resposta del Govern
Reg. 12258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00941/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 12258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00941/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de targetes sanitàries ator-
gades per l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social
Tram. 314-00945/10

Resposta del Govern
Reg. 12259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00945/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de targetes sanitàries atorgades per l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social
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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 314-00945/10 i 314-00947/10 es 
responen conjuntament.

El nombre de persones assegurades reconegudes per 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a Ca-
talunya amb dret a l’assistència sanitària pública amb 
càrrec al Sistema Nacional de Salut és de 7.075.901.

Tanmateix, el Departament de Salut garanteix l’assis-
tència sanitària de cobertura pública a tota la població 
empadronada a Catalunya. El compromís del Depar-
tament de Salut sempre ha estat de continuar garan-
tint l’assistència a les persones que l’INSS va deixar de 
reconèixer. La regularització de l’accés a l’assistència 
sanitària de les persones estrangeres que no tenen la 
condició d’assegurades pretén evitar els perjudicis per 
a la salut d’aquestes persones que es poden produir en 
cas de no rebre dita assistència, evitar un augment de 
la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió so-
cial i evitar, també, els riscos generals en l’àmbit de 
la salut pública i comunitària que poden provocar un 
conjunt de malalties infeccioses sense control.

A les persones estrangeres sense residència legal ma-
jors d’edat empadronades, se’ls envia la targeta N1 
(menys d’un any d’empadronament) o N2 (més d’un 
any d’empadronament), i a les majors d’edat de qui 
no consta empadronament se’ls enviarà una carta per 
tal que l’acreditin. En total, es preveu que es lliuraran 
unes 116.000 TSI a aquest col·lectiu. Alhora, cal des-
tacar que s’han detectat 89.402 menors d’edat estran-
gers a qui el decret ja els reconeix el dret a l’assistència 
sanitària.

Primer nivell de cobertura (o assistència).

Des de la data de reconeixement de l’accés fins a acre-
ditar 1 any d’empadronament:

– L’atenció urgent. Inclou el transport sanitari urgent.

– Les prestacions dels programes sanitaris d’interès 
per a la salut pública que estableix el Departament de 
Salut com l’atenció a les drogodependències, l’atenció 
a la sida, les vacunacions i altres programes que deter-
mina el Departament, i la prestació farmacèutica ade-
quada als programes.

– L’atenció primària.

– L’atenció farmacèutica. Abonament del 40% del 
preu dels medicaments prescrits en l’atenció primària.

Aquestes prestacions donen accés només als serveis 
sanitaris públics de Catalunya i s’hauran de renovar 
anualment.

Excepcionalment, s’autoritzarà l’accés a l’atenció espe-
cialitzada en cas de gravetat o risc vital per a la persona.

Segon nivell de cobertura (o d’assistència).

A partir del termini d’1 any de l’empadronament a Ca-
talunya, i sempre que s’acreditin els requisits exigits 
per a l’accés al primer nivell:

– L’atenció urgent. Inclou el transport sanitari urgent.

– Les prestacions dels programes sanitaris d’interès 
per a la salut pública que estableix el Departament de 
Salut com l’atenció a les drogodependències, l’atenció 
a la sida, les vacunacions i altres programes que deter-
mina el Departament, i la prestació farmacèutica ade-
quada als programes.

– L’atenció primària.

– L’atenció farmacèutica. Abonament del 40% del 
preu dels medicaments prescrits a l’atenció primària.

– Accés a l’atenció sanitària especialitzada progra-
mada.

També es pot accedir a aquest segon nivell si s’acredi-
ta directament un any d’empadronament a Catalunya.

De la resta de casos que l’INSS considerava que no te-
nien dret a l’assistència sanitària (al voltant de 600.000 
en total), el CatSalut els ha pogut anar regularitzant 
tots i en aquests moments resten pendents al voltant 
de 170.000 persones que s’han tramès a l’INSS per tal 
que se’ls pugui reconèixer aquest dret.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de targetes sanitàri-
es atorgades del setembre del 2012 al gener 
del 2013
Tram. 314-00947/10

Resposta del Govern
Reg. 12259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00945/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats del treball sobre les ne-
cessitats d’atenció de les famílies de perso-
nes amb malaltia mental greu o addiccions
Tram. 314-00948/10

Resposta del Govern
Reg. 11518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00948/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats del treball sobre les necessitats d’atenció 
de les famílies de persones amb malaltia mental greu 
o addiccions

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 Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Cata-
lunya estableix com a línies d’intervenció prioritàries:

– La participació activa dels usuaris i les seves famíli-
es a la presa de decisions en la planificació i definició 
del model d’atenció.

– Aconseguir que la cartera de serveis de salut mental i 
addiccions estigui orientada als usuaris i a les seves fa-
mílies, potenciant un model d’intervenció més actiu i co-
munitari, garantint el suport a les famílies i el reconeixe-
ment com a cuidador principal i de vincle amb l’entorn.

Per aquest motiu l’any 2009, a través del Pla director 
de Salut Mental i Addiccions, es va prioritzar l’elabo-
ració de la cartera de serveis d’atenció a les famílies.

Els objectius prioritaris que es pretenien aconseguir eren:

1. Identificar les necessitats d’atenció a las famílies 
que tenen cura de persones amb malalties mentals.

2. Definir les intervencions i els serveis que s’han de 
prestar des dels diferents serveis del sistema de salut.

3. Promoure estratègies per a millorar les actituds dels 
professionals i donar una millor resposta a les necessi-
tats de les famílies.

En una primera fase es van definir les necessitats 
d’atenció a les famílies des dels serveis de la xarxa 
de salut mental promovent dinàmiques de participa-
ció de familiars de persones afectades, professionals i 
grups mixtos. Les conclusions més rellevants d’aques-
ta anàlisi van ser:

1. En relació amb l’atenció específica a la família:

– Assegurar que té un espai en el procés assistencial i 
un professional de referència.

– Donar suport a les famílies especialment en el mo-
ment del diagnòstic i de les situacions de crisi i urgèn-
cies.

– Promoure activitats d’informació, aprenentatge d’es-
tratègies i intervencions terapèuti-ques específiques 
per a les famílies.

– Promoure les intervencions de prevenció i promoció 
de la salut mental de les famílies, mitjançant les noves 
tecnologies.

2. En relació amb els professionals:

– Definir amb els professionals els criteris comuns mí-
nims d’actuació que garanteixin l’atenció a la família 
en el procés assistencial.

– Sensibilitzar als professionals per promoure un tre-
ball interdisciplinar que inclogui a la família.

– Millorar la formació dels professionals en aspectes 
bàsics d’atenció a les famílies.

– Disminuir la variabilitat de la pràctica clínica.

3. En relació amb la coordinació entre dispositius i ni-
vells assistencials:

– Millorar la relació entre diferents dispositius i nivells 
assistencials.

– Promoure la consideració de l’atenció a les famíli-
es en el programa de col·laboració entre salut mental i 
atenció primària de salut.

4. Coordinació entre recursos de diferents departaments:

– Incrementar la coordinació entre els recursos i ser-
veis de diferents departaments que actuen en un ma-
teix territori.

5. Organització i gestió de l’atenció a les crisis i urgències:

– Avaluar la implantació de protocols existents i asse-
gurar l’extensió a tot el territori.

– Revisar i promoure canvis en l’atenció a la família 
per part dels serveis d’emergències i urgències hospi-
talàries.

– Millorar la formació en salut mental dels professi-
onals d’emergències, urgències i cossos de seguretat.

6. Incrementar el desenvolupament de recursos comu-
nitaris:

– Promoure recursos de rehabilitació comunitària.

– Promoure recursos d’inserció laboral.

– Promoure infrastructures per facilitar la vida social i 
l’autonomia de la persona.

7. Afavorir la col·laboració constructiva entre les asso-
ciacions de familiars i els serveis de salut mental:

– Establir criteris per una col·laboració que millori 
l’atenció a les famílies i la complementarietat i opti-
mització de recursos.
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– Potenciar les funcions que realitzen les associacions 
de familiars.

– Afavorir que es doni informació a les famílies sobre 
les associacions des dels serveis de salut.

– Afavorir la participació de les associacions en els 
consells de salut.

8. Treballar per la reducció de l’estigma social de la 
malaltia mental:

– Augmentar el coneixement de la malaltia mental en 
sectors claus de la societat.

– Desenvolupar campanyes de comunicació.

En una segona fase, a partir dels resultats obtinguts 
en l’anàlisi de necessitats, es van definir les prestaci-
ons que cal incorporar a la cartera de serveis. Es va 
constituir un grup de treball amb professionals dels di-
ferents àmbits d’atenció (adults, infantil, drogues...) i 
representants de les famílies per elaborar la cartera de 
serveis d’atenció a les famílies des de la xarxa pública.

La cartera de serveis d’atenció a les famílies inclou di-
ferents propostes en 5 grans apartats:

1. La definició de la família com a usuària de la xarxa 
de salut mental i addiccions.

2. Propostes per millorar l’atenció directa a la família.

3. Propostes per millorar l’atenció a la família des de 
la coordinació dels recursos intersectorials i de suport 
social en el territori.

4. Propostes d’organització institucional i de suport als 
professionals.

5. Consideracions sobre aspectes ètics i legals relacio-
nats amb l’atenció a les famílies.

L’any 2011 i 2012 s’ha estat treballant amb el Progra-
ma d’Entrenament i Capacitació per a familiars i cui-
dadors de pacients amb TMS (PROENFA). Aquest 
projecte s’ha fet conjuntament entre el Departament 
de Salut, la Fundació PANACEA i Benito Menni 
Complex Assistencial en Salut Mental, amb el suport 
de la Fundació AstraZeneca. El programa va dirigit a 
familiars i cuidadors de persones amb trastorns men-
tals greus i l’objectiu principal és donar informació 
a les famílies, i entrenar sobre habilitats i estratègies 
que ajudin a solucionar les situacions conflictives més 
freqüents. S’ha analitzat l’eficàcia d’aquest programa 
d’intervenció que ha demostrat un millor pronòstic, 
una major adherència al tractament, menys ingressos 
hospitalaris, una major inserció social i laboral i una 
major qualitat de vida.

També durant l’any 2012 s’ha treballat conjuntament 
amb FECAFAMM la interrelació entre el Programa 
PROENFA i els programes de suport i ajuda mútua 
que es fan des de les associacions de familiars. L’ob-
jectiu és articular un programa integrat d’atenció a les 
famílies en el territori que s’elabori de manera conjun-

ta entre els serveis de salut mental i les associacions 
de familiars.

Així mateix, el Pla de Salut de Catalunya contempla 
com una línia estratègica el major enfocament del mo-
del d’atenció cap els pacients i les famílies. Per aquest 
motiu l’any 2012 s’ha impulsat la constitució del Con-
sell Consultiu de Pacients de Catalunya que és l’òrgan 
assessor representatiu de les associacions de pacients 
davant l’administració catalana que permet donar veu 
directa als usuaris i en el qual participa la Fundació 
Salut Mental Catalunya.

L’any 2013 està previst que el Departament de Salut, 
conjuntament amb la Fundació Salut Mental Catalu-
nya i els ens locals, desenvolupin experiències territo-
rials del programa integrat d’atenció a les famílies. En 
aquests moments s’estan decidin, conjuntament amb la 
Fundació Salut Mental Catalunya, els territoris pilot.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació de les dades de la his-
tòria clínica i de la valoració de dependència
Tram. 314-00949/10

Resposta del Govern
Reg. 12260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00949/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coordinació de les dades de la història clínica i de la 
valoració de dependència

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Departament de Salut i el Departament de Benestar 
i Família han endegat un grup de treball per estudiar 
la manera de compartir la informació entre els dos de-
partaments als efectes d’oferir una atenció més inte-
gral i eficient a les necessitats de les persones en situa-
ció de dependència.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa «Cuida’m»
Tram. 314-00950/10

Resposta del Govern
Reg. 11519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00950/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el programa «Cuida’m»

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:

Amb la finalitat d’establir la implantació de la targeta 
sanitària individual (TSI) «Cuida’m», el 18 de desem-
bre de 2012, va entrar en vigor la Instrucció 12/2012. 
Implantació de la prova pilot de la targeta sanitària 
individual (TSI) «Cuida’m», del Servei Català de la 
Salut.

Els perfils de les persones assegurades a les quals 
s’adreça són persones amb necessitats específiques: 
demència, discapacitat intel·lectual greu o profunda, 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb tras-
torns de conducta, trastorns de l’espectre autista, i per-
sones amb dany cerebral.

La implantació de la TSI «Cuida’m» pretén que els 
professionals puguin aconseguir una comunicació més 
fluïda i precisa amb aquest col·lectiu i amb els seus fa-
miliars o cuidadors, i facilitar-los que puguin seguir 
de manera més correcta les indicacions i els tracta-
ments prescrits. La seva vigència és de 2 anys, trans-
correguts els quals s’haurà de sol·licitar la renovació.

Pel que fa al nombre de persones diana del programa 
«Cuida’m», es calcula que les persones assegurades 
beneficiàries de la targeta sanitària individual «Cui-
da’m» representant al voltant d’un 0,7 de la població 
total.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució del nombre d’infermers 
d’enllaç i de referència de pacients crònics
Tram. 314-00951/10

Resposta del Govern
Reg. 11607 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00951/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’infermers d’enllaç i de referèn-
cia de pacients crònics

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 Servei Català de la Salut, com a asseguradora pú-
blica, garanteix l’atenció sanitària dels ciutadans a 
través de la compra de serveis a les entitats proveï-
dores del sistema sanitari integral de Catalunya. La 
contractació de professionals no és una funció del 
CatSalut.

La Direcció Estratègica d’Infermeria del Departa-
ment de Salut va publicar un estudi sobre l’estat de 
situació de les infermeres gestores de casos, on, als 
annexos, es poden consultar el nombre d’aquests pro-
fessionals.

http: //www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20
Canal%20Salut/Professionals/Recursos/Estudis/17_
infermeria/Documents/Arxius/gestio_casos_practica_
infermera.pdf

La descripció de les competències de les infermeres 
gestores de casos en l’Institut Català de la Salut es po-
den trobar al document: «Direcció de cures. Unitats 
d’atenció a la complexitat clínica als equips de salut. 
Aplicació del model de gestió de casos a l’atenció pri-
mària de salut.»

http: //www.gencat.cat/ics/professionals/pdf/gestio_
casos.pdf

La relació de les gestores casos/infermeres d’enllaç - 
EAP/hospital de l’Institut Català de la Salut es poden 
trobar al document: «Grup ATDOM. Institut Català 
de la Salut. Programa de millora de l’atenció al domi-
cili des de l’atenció primària de salut.»

http: //www.gencat.cat/ics/professionals/pdf/atdom.pdf

Cal dir que l’atenció als malalts crònics és una tasca 
habitual dels equips d’atenció primària, i totes les in-
fermeres dels equips d’atenció primària estan realit-
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zant activitats de promoció d’estils de vida saludable, 
de prevenció i seguiment de malalts crònics.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11608 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00952/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats de l’estudi «Itineraris en salut mental: les 
necessitats dels usuaris i les seves famílies en el pro-
cés terapèutic»

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’objectiu és poder disposar d’una visió compartida 
dels pacients i les famílies sobre situacions conflicti-
ves compartides i necessitats detectades en el procés 
d’atenció des de la xarxa sanitària de salut mental pú-
blica.

Els resultats de l’estudi van ser:

1. Necessitats en el moment de la irrupció del trastorn 
mental:

− Acollida i escolta dels pacients i les famílies.

− Informació per comprendre la situació i l’abordatge 
terapèutic.

2. Necessitats en les situacions de crisi:

− Coneixement de factors predictors (prevenció de la 
crisi).

− Protocols d’actuació i formació dels professionals 
d’urgències i emergències.

− Major intervenció en el domicili.

3. Necessitats respecte a les Unitats d’hospitalització 
psiquiàtrica:

− Acollida: informació sobre el Pla terapèutic.

− Tractament: informació sobre la durada de l’ingrés, 
professional de referència.

− Alta/derivació: acompanyament a l’alta i vinculació 
amb altres recursos.

4. El nucli vivencial:

− Suport per acompanyar els canvis a la llar.

− Informació sobre l’evolució del tractament i sobre 
les diferents xarxes i recursos.

− Potenciar recursos comunitaris.

− Suport a la persona afectada i a la seva família.

5. El CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults) i altres 
dispositius assistencials:

− Millorar l’acollida en el moment d’inici del tracta-
ment.

− Tractament: necessitat d’un referent professional, i 
d’informació i educació per poder tenir un paper actiu 
en la cura.

− En el moment de l’alta i derivació: necessitat de pla-
nificació compartida i acompanyament a la vinculació 
de nous serveis.

6. Les associacions:

− Millorar la visibilitat social de les associacions i el 
paper que tenen per donar a conèixer els recursos, els 
circuits assistencials i oferir suport.

− El coneixement de les associacions pot esdevenir un 
suport complementari a les intervencions de la xar-
xa sanitària. Es important crear sinergies i vincles de 
confiança amb la xarxa assistencial.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del programa de consulto-
ria i suport de la xarxa de salut mental co-
munitària
Tram. 314-00953/10

Resposta del Govern
Reg. 11609 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00953/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del programa de consultoria i suport de la 
xarxa de salut mental comunitària
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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:

L’any 2006 s’inicia el desplegament de la cartera de 
serveis de salut mental i addiccions a l’atenció pri-
mària de salut amb l’objectiu de millorar la preven-
ció, la detecció precoç i l’atenció a les persones amb 
trastorns mentals no greus i l’atenció a la patologia 
orgànica associada a les persones amb trastorns men-
tals severs.

Aquest projecte s’ha incorporat en el Pla de Salut de 
Catalunya en la línia d’actuació «un sistema integrat 
més resolutiu des dels primers nivells i al territori».

Les dades d’implantació del programa es detallen en 
l’annex.

Les dades d’avaluació de l’impacte de la cartera de 
serveis de salut mental i addiccions a l’APS mostren 
que ha disminuït un 20% la derivació de prime res vi-
sites en els Centres de Salut Mental i que aquests po-
den millorar l’atenció als trastorns mentals greus.

Barcelona, 15 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 Pla director de salut 
mental i addiccions
Tram. 314-00954/10

Resposta del Govern
Reg. 11610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00954/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del Pla director de salut mental i addic-
cions

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 del programa de detecció precoç de tras-
torns mentals greus, psicòtics i els programes salut in-

dividualitzat pels pacients amb malaltia mental, es de-
tallen a l’annex.

Barcelona, 15 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 nombre de professionals 
de la xarxa de salut mental del 2003 ençà
Tram. 314-00955/10

Resposta del Govern
Reg. 11611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00955/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de professionals de la xarxa de 
salut mental 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:

El Departament de Salut ha elaborat, amb la col-
laboració de l’entitat GEOSCAT, un Atlas Integral de 
Salut Mental que incorpora els serveis sanitaris, soci-
als, educatius i laborals per a l’atenció a les persones 
amb trastorns mentals. La finalitat d’aquest projecte és 
facilitar un sistema de suport a la decisió per la planifi-
cació i gestió dels serveis de salut mental a Catalunya.

Aquest Atlas s’ha elaborat utilitzant uns criteris estan-
daritzats de classificació de serveis ESMS/DESDE dis-
senyat per permetre comparacions nacionals e internaci-
onals, sent un bon instrument per a la presa de decisions 
en política sanitària basada en l’evidència informada.

Un dels apartats d’aquest estudi, realitzat l’any 2010, 
ha estat la quantificació dels professionals dels dife-
rents serveis. S’han tingut en compte els professionals 
més comuns en cada dispositiu. El detall dels professi-
onals s’adjunta en l’annex.

Barcelona, 15 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’aplicació de la història clíni-
ca compartida
Tram. 314-00956/10

Resposta del Govern
Reg. 12261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00956/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau d’aplicació de la història clínica compartida

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 314-00956/10 i 
314-00957/10 es responen conjuntament.

Segons les dades de la memòria de la història clínica 
compartida de Catalunya del 2012, en acabar l’any els 
centres que tenen conveni per poder accedir a la his-
tòria clínica compartida en aquestes dues xarxes han 
tingut un increment molt notable durant l’any 2012. 
En l’àmbit de salut mental ha passat del 38,8% el mes 
d’abril al 51% el mes de desembre, i en l’àmbit socio-
sanitari de 36,6% al 62,4%.

El Departament de Salut, en el seu objectiu de millo-
rar l’estat de salut de la població, valora positivament 
la progressió de la implantació de la història clínica 
compartida en les xarxes de salut mental i sociosanità-
ria. És per això que enguany continuarà la tasca de su-
port a aquestes entitats per tal que es puguin connectar 
i compartir la informació en benefici tant dels propis 
centres com dels pacients que atenen.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 12261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00956/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 11612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00958/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el diagnòstic i l’atenció a les persones autistes

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’atenció dels trastorns mentals greus en la infància 
i l’adolescència és una de les prioritats del Pla Direc-
tor de Salut Mental i Addiccions del Departament de 
Salut. L’autisme i el conjunt de trastorns denominats 
com d’espectre autista (TEA) són alguns dels trastorns 
mentals més greus que afecten a la petita infància, i 
tenen com a principals característiques les dificultats 
en tres àrees: la comunicació, la socialització i la con-
ducta.

L’any 2008 el Parlament de Catalunya, va aprovar la 
Resolució 280/VIII mitjançant la qual s’instava el Go-
vern de la Generalitat a elaborar un protocol per mi-
llorar la detecció precoç de l’autisme, el tractament 
especialitzat, el model organitzatiu assistencial, el sis-
tema de derivació i el treball amb les escoles.

Des del Departament de Salut es va assumir la coor-
dinació i es va posar en marxa una comissió de tre-
ball amb representants dels departaments de Salut, 
Ensenyament i Benestar Social i Família, societats ci-
entífiques, i professionals de l’àmbit sanitari (atenció 
primària de salut, neuropediatria hospitalària, xarxa 
de salut mental infantil i juvenil), de l’àmbit educatiu 
(equips d’assessorament i orientació psicopedagògica) 
i de l’àmbit social (xarxa de centres de desenvolupa-
ment i atenció precoç - CDIAPs).

La finalitat va ser definir un Pla d’Atenció Integral als 
Trastorns de l’Espectre Autista (TEA), que establei-
xi un circuit eficaç de detecció, valoració, derivació 
i intervenció dels serveis disponibles, a més de crear 
un marc comú d’actuació que faciliti la cohesió en-
tre els diversos serveis, el desenvolupament d’estratè-
gies compartides basades en la formació integrada i 
la transmissió de coneixement entre els diferents pro-
fessionals implicats en l’atenció a les persones amb 
TEA i les seves famílies.
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En l’elaboració del Pla Integral s’han tingut en comp-
te, no només el marc contextual en el que ens trobem 
a Catalunya i l’experiència acumulada, sinó també el 
desenvolupament de guies de prestigi internacional a 
més de nombroses publicacions. Així mateix, el De-
partament de Salut va encarregar a l’Agència de Qua-
litat i Avaluació Sanitàries de Catalunya un estudi per 
revisar l’estat actual de l’evidència científica inter-
nacional existent, fins el moment, per al diagnòstic i 
tractament dels TEA, que ha servit per a donar suport 
d’evidència als plantejaments que es fan en el pla.

Fruit d’aquest treball avui es disposa d’un Pla d’aten-
ció integral a la població amb trastorns de l’espectre 
autista, consensuat amb professionals de diferents 
xarxes d’atenció i de diferents orientacions teòriques. 
Aquest Pla ha de permetre avançar i millorar en la de-
tecció precoç, el diagnòstic d’aquests problemes i en 
l’atenció integral a les persones que els pateixen i a 
les seves famílies, tot optimitzant el serveis i recursos 
disponibles i garantint la continuïtat assistencial en el 
procés d’atenció.

El Pla defineix els procediments a seguir en els tres 
moments clau: la detecció, el diagnòstic i la interven-
ció. A més, proposa canvis organitzatius en el sistema 
d’atenció, la creació d’unitats funcionals territorialit-
zades per a l’atenció a aquestes patologies i descriu els 
criteris i les vies de derivació, a la vegada que deter-
mina una sèrie de serveis que han de ser proporcio-
nats per la Unitat Funcional i el conjunt de recursos 
i equips que atenen territorialment a la persona amb 
TEA i a la seva família.

En el moment actual ens trobem en la fase d’implanta-
ció territorial de les proves pilot, on hi estan implicats 
recursos dels tres departaments, xarxa sanitària (pe-
diatres, neuropediatres, psiquiatres i psicòlegs infan-
tils) xarxa social (centres de desenvolupament i aten-
ció precoç) i xarxa educativa (equips d’assessorament 
psicopedagògic, unitats de suport a l’escolarització 
especial...), els quals s’encarregaran d’elaborar un pla 
d’atenció integral i individualitzat per a cada nen.

Els objectius primordials de la prova pilot són millorar 
aspectes claus com:

– La detecció precoç, posant èmfasi en els senyals 
d’alarma i en els diferents àmbits de detecció.

– Establir un diagnòstic de certesa dins un procés plu-
riprofessional i en el menor temps possible.

– Accés a intervencions que siguin característiques 
de bones pràctiques clíniques i la creació de la carte-
ra de serveis territorial.

– Oferir informació i suport a les famílies afectades 
des de l’inici del procés.

Cada unitat funcional del territori haurà de:

– Garantir la gestió del procés assistencial

– Establir la funció de lideratge

– Donar suport als professionals i impulsar el treball 
en xarxa

– Desenvolupar espais de seguiment

– Compartir activitats i grups de formació, fer progra-
mes de recerca comuns

– Elaborar el diagnòstic de certesa

– Elaborar el pla d’atenció integral (PAI)

– Elaborar protocols

– Designar un referent únic per cada cas

– Establir les interconsultes

– Distribuir les activitat de suport a altres recursos

– Col·laborar amb les escoles

Els territoris on s’ha posat en marxa són: Cerdanyo-
la, Girona, Hospitalet, Sabadell, Sarrià-Sant Gervasi, 
Tarragona i Terrassa.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00959/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el grau d’aplicació del programa d’entrenament i 
capacitació per a familiars de persones amb trastorns 
mentals greus

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’entrenament i capacitació per a fami-
liars i cuidadors de persones amb trastorns mentals 
és un projecte que s’ha elaborat conjuntament entre el 
Departament de Salut, la Fundació PANACEA i Beni-
to Menni, complex assistencial en salut mental, i que 
compta amb el suport de la Fundació AstraZeneca.
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Es tracta d’un programa dirigit a familiars i cuidadors 
de persones amb Trastorns Mentals Greus i l’objectiu 
principal és entrenar en conductes, habilitats i estra-
tègies que solucionin les situacions conflictives més 
freqüents. També planteja la necessitat d’augmentar la 
consciència de malaltia i l’adherència al tractament del 
pacient i familiars, millorar la convivència i incidir en 
l’evolució favorable de la malaltia. Consta de sessions 
informatives i de tallers d’entrenament.

Aquest programa va en la línia de les recomanaci-
ons del NICE i de la Cochrane Schizophrenia Group 
que aposten per les intervencions familiars, i on es 
recullen les evidències científiques d’aquests progra-
mes. Els resultats de les evidències disponibles mos-
tren: millor pronòstic, major adherència al tractament, 
menys ingressos hospitalaris, més inserció social i la-
boral i major qualitat de vida.

Aquest programa compta amb una metodologia:

− Validació del contingut del programa amb 40 ex-
perts (juny 2011).

− Modificació dels continguts del programa (juliol-de-
sembre 2011).

− Estudi Delphi amb 300 professionals de tot l’Estat 
(octubre 2012-octubre 2013).

Els resultats dels primeres avaluacions obtingudes en 
l’experiència pilot a Granollers mostren que:

− Un 94,45 % tenen una valoració adequada del pro-
grama.

− Un 80,56% consideren que té una visió integral bio-
psico-social.

− Un 94,45% que és congruent amb els plantejaments.

− Un 82,36% que compleix amb l’objectiu d’infor-
mació.

− Un 72, 23% que la implementació és senzilla.

Atesos els resultats obtinguts el Departament de Sa-
lut vol impulsar el desenvolupament d’aquest progra-
mes en el territori amb una visió integrada amb els 
diferents programes que s’estan desenvolupant des de 
les associacions de familiars de malalts mentals en el 
Marc de la cartera de serveis d’atenció a les famílies 
(pregunta parlamentària N.T. 314-00948).

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00962/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de construcció d’un centre d’atenció primà-
ria a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

La construcció del nou centre d’atenció primària de 
Sant Esteve de Sesrovires es preveu que la faci el pro-
pi Ajuntament en base a un conveni amb el CatSalut, 
que encarregaria a l’entitat local l’execució anticipada 
de la inversió.

Hores d’ara, el projecte es troba en curs de redacció. Pel 
que fa al calendari d’execució de l’obra, no és possible fer 
una previsió en tant que encara no s’ha concretat la da-
ta de signatura del conveni ni, per tant, d’inici de l’obra.

D’altra banda, el desenvolupament d’aquesta actuació 
resta condicionat per la disponibilitat pressupostària 
que resulti de l’aprovació dels els pressupostos de la Ge-
neralitat.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi informatiu i d’impacte ambien-
tal del projecte de millorament i condiciona-
ment de la carretera B-224
Tram. 314-00964/10

Resposta del Govern
Reg. 11989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00964/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del pro-
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jecte de millorament i condicionament de la carre te -
ra B-224

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

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

L’estudi informatiu anomenat Condicionament B-224. 
PK 18+480 al 26+000. Sant Llorenç d’Hortons-Mar-
torell, que preveu el desdoblament de la B-224 entre 
l’inici de la variant de Masquefa (al terme municipal 
de Sant Llorenç d’Hortons) i Martorell, va ser objec-
te d’una informació pública iniciada el 7 d’abril de 
2008. Aquest estudi informatiu, juntament amb l’estu-
di d’impacte ambiental corresponent, van ser aprovats 
definitivament el 26 de juliol de 2011.

S’ha iniciat la redacció del projecte constructiu cor-
responent i, un cop estigui redactat, en funció del cost 
real de l’actuació i de les disponibilitats pressupostà-
ries, es podran programar les obres del desdoblament 
de la B-224 entre Martorell i l’inici de la variant de 
Masquefa.

Barcelona, 18 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00985/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions previstes en el programa d’inversió 
del Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-
2024 amb relació a la prolongació de l’A-7

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-00985/10 a 314-00993/10, amb les següents con-
sideracions:

El Pla d’infraestructures, transports i vivenda 2012-
2024 (PITVI) és un document que es troba penjat a 
la pàgina web del Ministeri de Foment però que enca-
ra no ha tingut cap tramitació administrativa i tampoc 
s’ha tramès formalment a la Generalitat.

Barcelona, 18 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00985/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00985/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la connexió de l’A-27 amb l’AP-2
Tram. 314-00988/10

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00985/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
a la connexió de l’A-27 amb el port de Tar-
ragona
Tram. 314-00989/10

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00985/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb rela-
ció als accessos a l’aeroport de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-00990/10

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00985/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes en el pro-
grama d’inversió del Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge 2012-2024 amb relació 
al Corredor Mediterrani
Tram. 314-00991/10

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00985/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00985/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 11990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00985/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 11991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00995/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la revisió del Pla director de la Val d’Aran

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ignasi Elena Garcia, Àngel Ros i 
Domingo

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

No hi ha cap revisió del Pla director de la Val d’Aran 
en marxa. El document que la Comissió de Catalu-
nya acorda d’encarregar a la Direcció General d’Or-
denació del Territori i Urbanisme és una Modificació 
puntual del Pla Director, treballs que han de permetre 
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desenvolupar algunes de les actuacions previstes en el 
PDUVA amb l’objectiu de resoldre algunes de les pro-
blemàtiques detectades.

El document d’objectius i criteris està previst que ini-
ciï el tràmit a partir de la seva presentació davant la 
Comissió d’Urbanisme de la Val d’Aran per tal de po-
der fer l’aprovació inicial en la següent sessió d’aques-
ta comissió.

Barcelona, 18 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cost dels protocols i de les reuni-
ons dels òrgans de funcionament intern pre-
vistos en l’acord de legislatura signat entre 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana 
de Catalunya
Tram. 314-01000/10

Resposta del Govern
Reg. 12288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01000/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els cost dels protocols i de les reunions dels òrgans de 
funcionament intern previstos en l’acord de legislatura 
signat entre Convergència i Unió i Esquerra Republi-
cana de Catalunya

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

L’apartat sisè de l’Acord per a la transició nacional i 
per garantir l’estabilitat parlamentària del govern de 
Catalunya, signat entre CIU i ERC, preveu l’establi-
ment uns protocols i òrgans de funcionament intern 
amb l’objectiu comú de fer el seguiment, analitzar 
l’evolució i consensuar les mesures i polítiques que 
han de garantir-lo.

Atès que aquest Acord ha estat establert entre dos par-
tits polítics, seran aquestes dues formacions les que 
podran informar sobre la composició i funcionament 
dels esmentats òrgans i les despeses que es puguin ge-
nerar.

Barcelona, 16 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 11615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01011/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les ambulàncies de transport sanitari urgent del Pla 
integral d’urgències de Catalunya que han deixat de 
prestar servei en data del 15 de febrer de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Núria Segú Ferré

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

Les unitats a què es fa referència són de reforç estaci-
onal, és a dir, s’utilitzen com a dispositiu extraordinari 
als recursos assistencials habituals, les unitats de Su-
port Vital Bàsic (SVB), en moments puntuals de possi-
ble 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 
la nostra 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 canvis produïts en els recursos del transport sani-
tari urgent pertanyents al PIUC es detallen en l’annex.

Barcelona, 15 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en els recursos de trans-
port sanitari urgent del Pla integral d’urgèn-
cies de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-01012/10

Resposta del Govern
Reg. 11615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01011/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instruccions del Servei d’Emer-
gències Mèdiques amb relació a la reducció 
d’ambulàncies
Tram. 314-01013/10

Resposta del Govern
Reg. 11615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01011/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a primeres vi-
sites a metges especialistes en el centre 
d’atenció primària de la Torrassa de l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 314-01014/10

Resposta del Govern
Reg. 11616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01014/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les llistes d’espera per a primeres visites a metges es-
pecialistes en el centre d’atenció primària de la Torras-
sa de l’Hospitalet de Llobregat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Celestino Corbac-
ho i Chaves, Joan Ignasi Elena Garcia

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

En les visites a especialistes es realitza una prioritza-
ció en funció dels casos, atenent de forma prioritària 
les visites urgents i preferents.

Quant a les primeres visites ordinàries, la majoria d’espe-
cialitats del CAP Ronda de la Torrassa de l’Hospitalet de 
Llobregat tenen un temps d’espera per sota dels 45 dies i 
cap d’elles per sobre dels 90 dies. En qualsevol cas les es-
pecialitats amb més temps d’espera seran objecte d’anà-
lisi dins del marc del pacte d’accessibilitat i resolució ter-
ritorial entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11617 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01032/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els escenaris pressupostaris per a l’Institut Català de la 
Salut per al 2013

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:

Actualment el pressupost de la Generalitat de Catalu-
nya per a l’any 2013 encara està en fase d’elaboració.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01033/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els pressupostos de l’Institut Català de la Salut apro-
vats i liquidats del 2000 ençà
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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 pressupost de l’any 2013 es troba encara en fase de 
valoració.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01036/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords de reformes presos en el Consell d’Admi-
nistració de l’Institut Català de la Salut del 2011 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:

Els acords presos en el Consell d’Administració de 
l’ICS han estat:

– Proposta d’ordenació de l’Atenció continuada de 
Barcelona ciutat. (29/9/2011).

– Norma reguladora que estableix l’ordenació i les 
funcions d’organització i gestió del personal assisten-
cial de l’ICS en els centres penitenciaris. (19/12/2011).

– Pla d’ordenació de recursos humans 2012-2015. 
(19/12/2011).

– Autorització a l’equip gestor de l’ICS a posar en 
marxa els processos administratius i de gestió amb 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per tal 
d’iniciar l’evolució de l’ICS d’entitat amb característi-
ques bàsicament administratives a entitat amb carac-
terístiques d’empresa pública del sector de salut. Es 
proposa iniciar els tràmits per a la creació de dues en-
titats filials de l’ICS amb personalitat jurídica pròpia: 
l’hospital Universitari Arnau de Vilanova i una agru-
pació d’equips d’atenció primària de la demarcació de 
Girona. (22/2/2012).

– Creació de l’ACUT Marítim en l’àmbit de la Gerèn-
cia territorial de Girona. (23/2/2012).

– Norma reguladora de l’atenció continuada i urgent 
de base territorial. (23/2/2012).

– Programa corporatiu de Salut internacional de l’ICS. 
(23/2/2012).

– Proposta de reordenació territorial i funcional dels 
serveis d’atenció primària corresponents a l’àrea li-
mítrof del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. 
(26/4/2012).

– Creació, en els termes previstos en el Pla estratègic 
d’ordenació de l’atenció a pediatria a l’atenció primà-
ria aprovat pel Departament de salut l’any 2007, dels 
equips d’atenció primària de pediatria territorial d’Alt 
Penedès i Garraf. (28/06/2012).

– Modificació de l’estructura de direcció, gestió i ad-
ministració de l’Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol de la Gerència Metropolitana nord. (28/06/2012).

– Iniciació del procés administratiu de reformulació de 
l’Institut de Diagnòstic per la imatge com a entitat ges-
tora dels serveis de radiodiagnòstic, radiologia inter-
vencionista i medicina nuclear de l’ICS. (27/09/2012).

– Projecte Delta: Atenció primària de reordenació or-
ganitzativa, directiva i territorial del Servei d’Atenció 
Primària Delta del Llobregat. (27/09/2012).

– Modificació de l’estructura de direcció, gestió i admi-
nistració de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta de 
la Gerència Territorial Terres de l’Ebre. (27/09/2012).

– Modificació de l’estructura de direcció, gestió i ad-
ministració de l’Hospital Universitari de Vall d’He-
bron. (22/11/2012).

– Modificació de l’estructura de direcció, gestió i ad-
ministració de l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova de Lleida. (22/11/2012).

– Modificació de l’estructura de direcció, gestió i ad-
ministració de l’Hospital Universitari de Tarragona 
Joan XXIII. (28/02/2013).

– Modificació de l’estructura de direcció, gestió i ad-
ministració de l’Hospital universitari Germans Trias i 
Pujol de Badalona. (28/02/2013).

– Modificació de l’estructura de direcció, gestió i ad-
ministració de l’Hospital de Bellvitge. (28/02/2013).

– Creació del coordinador dels tècnics especialistes de 
grau superior dels serveis centrals de radiodiagnòstic, 
laboratoris i anatomia patològica. (28/02/2013).

– Aprovació de la proposta de supressió de la Unitat 
d’atenció continuada i d’urgències de base territorial 
(ACUT) Barcelona Ciutat i la creació de les unitats 
d’atenció continuada i d’urgències de base territorial 
Muntanya-Dreta i Esquerra-Litoral. (28/02/2013).
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– Modificació de la unitat d’atenció continuada i d’ur-
gències de base territorial (ACUT) Segrià-Garrigues. 
(28/02/2013).

– Modificació de la unitat d’atenció continuada i d’ur-
gències de base territorial (ACUT) Pla d’Urgell-No-
guera-Segarra-Urgell. (28/02/2013).

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels pressupost i dels cen-
tres de la central de compres, logística i dis-
tribució Logaritme, SA, des de la seva crea-
ció fins al 2013 i les previsions per a la resta 
de la legislatura
Tram. 314-01038/10

Resposta del Govern
Reg. 11620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01038/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels pressupost i dels centres de la central de 
compres, logística i distribució Logaritme, SA, des de 
la seva creació fins al 2013 i les previsions per a la res-
ta de la legislatura

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:

Les incorporacions a Logaritme Serveis Logístics, 
AIE des de la seva creació fins a 2013 han estat:

– 2002:  Hospital Universitari Vall d’Hebron i Banc de 
Sang i Teixits.

– 2003: Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
Hospital Universitari Joan XXIII, Àmbit d’Atenció 
Primària de Lleida i Àmbit d’Atenció Primària del Pi-
rineu i Aran.

–  2005: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

– 2006: Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat 
i Centre Corporatiu.

– 2007: Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Aten-
ció Primària de l’Àmbit de Girona i CASAP.

– 2008: Àmbit de l’Atenció Primària de la Catalunya 
Central.

– 2009: Hospital de Viladecans, Hospital Verge de la 
Cinta, Àmbit de l’Atenció Primària de les Terres de l’Ebre 
i Àmbit de l’Atenció Primària del Camp de Tarragona.

– 2010: Àmbit de l’Atenció Primària de la Metropo-
litana Nord, Àmbit de l’Atenció Primària de la Me-
tropolitana Sud i Hospital Universitari de Bellvitge.

– 2011: Hospital Clínic de Barcelona.

L’evolució del pressupost de Logaritme Serveis Logís-
tics, AIE es detalla en l’annex.

Barcelona, 15 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 criteris assistencials i de reducció 
d’assignació pressupostària a la sanitat pú-
blica per al 2013
Tram. 314-01042/10

Resposta del Govern
Reg. 11621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01042/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els criteris assistencials i de reducció d’assignació 
pressupostària a la sanitat pública per al 2013

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 pressupost de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2013 està en fase d’elaboració.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper de l’Agència de Salut Públi-
ca en la compra de serveis i el control de les 
prestacions que estableix la Llei 18/2009, de 
salut pública
Tram. 314-01043/10

Resposta del Govern
Reg. 11622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01043/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el paper de l’Agència de Salut Pública en la compra de 
serveis i el control de les prestacions que estableix la 
Llei 18/2009, de salut pública

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 paper de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCat) en la compra de serveis tindrà un doble ves-
sant:

1. Com a proveïdora de serveis de salut pública.

2. Com a compradora de serveis per l’exercici de les 
seves competències.

En relació amb el primer punt, l’ASPCat, d’acord amb 
les previsions de la Llei 18/2009 de salut pública, actua 
com a agent en el Contracte Programa entre el Depar-
tament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’ASPCat. 
Aquest contracte ha estat aprovat pel Consell d’Admi-
nistració de l’ASPCat i pel Consell de Direcció del Cat-
Salut i ara està pendent de ser aprovat pel Govern.

Cal dir que, d’acord amb l’estratègia continguda al Pla 
de Salut 2011-2015 pel que fa a la integració de la salut 
pública en el sistema d’atenció, les repercussions del 
Contracte Programa amb l’ASPCat també afectaran la 
contractació de l’Atenció Primària de Salut i l’Atenció 
Especialitzada. D’aquesta manera, serà en el territori 
on es produirà la veritable manifestació del continu as-
sistencial. Aquest s’estén des de la protecció de la salut 
a les etapes finals de la vida, passant per la promoció, 
la prevenció i l’assistència.

En relació amb el segon punt, tal com preveu la Llei de 
salut pública, cal dir que l’ASPCat pot exercir les seves 
funcions a través de la contractació de serveis que ha 
de prestar a proveïdors. En relació amb les addiccions, 
VIH/SIDA i altres, la salut pública els venia desenvo-
lupant a través de subvencions del Departament de Sa-
lut a les entitats que treballen en les àrees esmentades. 
Ara es preveu que l’ASPCat estableixi contractes de 
compra de serveis amb aquestes entitats.

El Departament de Salut i el CatSalut són els respon-
sables de realitzar el control de les prestacions quan 
l’ASPCat actua com a proveïdora de serveis de salut 
pública, a través del Contracte Programa. L’ASPCat és 
qui realitza el control sobre els serveis que compra per 
l’exercici de les seves competències.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans de serveis sanitaris, de re-
ordenació de l’activitat, de gestió comparti-
da i de l’activitat privada addicional per a les 
regions i els sectors sanitaris per al període 
2013-2016
Tram. 314-01044/10

Resposta del Govern
Reg. 11623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01044/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els plans de serveis sanitaris, de reordenació de l’acti-
vitat, de gestió compartida i de l’activitat privada ad-
dicional per a les regions i els sectors sanitaris per al 
període 2013-2016

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 Pla de salut de Catalunya 2011-2015 és la princi-
pal eina de treball per al canvi del model sanitari ca-
talà per protegir la salut individual i col·lectiva, aten-
dre mèdicament i sanitàriament les persones malaltes 
i desenvolupar la recerca biomèdica. L’aprovació del 
Pla de Salut es va realitzar després de les presentaci-
ons del plans de Salut de cada regió sanitària per als 
període 2011-2015.

Un dels tres eixos vertebradors és la transformació del 
model d’atenció per millorar la qualitat, l’accessibilitat 
i la seguretat en les intervencions sanitàries. Els pro-
jectes que desenvolupen aquest eix són els relacionats 
amb el programa de prevenció i atenció a la cronicitat, 
la millora de la resolució en els àmbits de relació més 
freqüent entre l’atenció primària i l’atenció especialit-
zada, la transformació el model de les urgències i la 
reordenació de l’estructura del terciarisme a Catalu-
nya. Els projectes inclosos en cada línia d’actuació es 
detallen en l’annex.
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El document del Pla de salut 2011-2015 i les memòries 
d’activitat estan disponibles a canal salut: http: //www20.
gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.08bf9901ea011-
adbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnextoid=2de0fca770bd33
10VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchann
el=2de0fca770bd3310VgnVCM2000009b0c1e0aR-
CRD&vgnextfmt=default.

El Servei Català de la Salut treballa en l’operativitza-
ció de les línies estratègiques del Pla de salut, desenvo-
lupant el seu rol d’asseguradora pública que garanteix 
l’atenció sanitària dels ciutadans a través de la compra 
de serveis a les entitats proveïdores del sistema sanita-
ri integral de Catalunya. El desenvolupament dels pro-
jectes en les regions i els sectors sanitaris contemplen 
el treball col·laboratiu entre les entitats proveïdores en 
un marc d’atenció centrada en el pacient i en el desen-
volupament d’un sistema sanitari més sostenible.

Barcelona, 15 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 professionals emèrits del sistema 
sanitari
Tram. 314-01046/10

Resposta del Govern
Reg. 11624 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01046/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els professionals emèrits del sistema sanitari

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:

D’acord amb la informació facilitada per l’Institut Ca-
talà de la Salut (ICS), des de l’any 2006 s’han nomenat 
43 emèrits.

D’aquests professionals, 35 s’han jubilat i conserven el 
seu títol honoríficament, i els 8 restants estan actual-
ment en nòmina de l’ICS amb la designació de perso-
nal emèrit vigent.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 11625 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01047/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones jubilades als seixanta-cinc anys 
anualment a l’Institut Català de la Salut des del 2003 
fins al 2012 i les previsions per al 2013

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 nombre de persones jubilades a l’Institut Català de 
la Salut des del 2003 fins al 2012 i les previsions per al 
2013 es desglossen en l’annex.

Barcelona, 15 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 metges estrangers que han conva-
lidat l’especialitat del 2003 ençà i els que ho 
estan esperant
Tram. 314-01048/10

Resposta del Govern
Reg. 11626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01048/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els metges estrangers que han convalidat l’especialitat 
del 2003 ençà i els que ho estan esperant

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:
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Per donar resposta a aquesta qüestió cal diferenciar, a 
grans trets, dos tipus de reconeixements de títols:

1) Els obtinguts en estats no membres de la Unió Eu-
ropea. En aquest cas, el dia 3 de maig es va publicar 
el Reial decret 459/2010, de 16 d’abril, que regula les 
condicions pel reconeixement d’efectes professionals a 
títols estrangers d’especialista en ciències de la salut, 
obtinguts en estats no membres de la Unió Europea 
(en endavant extracomunitaris). Amb aquest decret la 
competència del reconeixement del títol de l’especiali-
tat passa al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI) derogant així la via de l’homologa-
ció que era competència del Ministerio de Educación 
(ME). L’homologació del títol de grau segueix sent 
competència del ME.

2) Els expedits en estats de la Unió Europea. El reco-
neixement de títols professionals expedits per estats de 
la Unió Europea està regulat Reial decret 1837/2008, 
de 8 de novembre. El reconeixement és també una 
competència del MSSSI.

El procediment general que regula el Reial decret 
459/2010 per l’homologació de títols extracomunitaris 
és el següent:

La sol·licitud s’adreça a la Subdirección General de Or-
denación Profesional (SGOP) del MSSSI que emet un 
informe de comprovació previ, conforme el títol reu-
neix els requisits mínims. Es tracta de la primera fase i 
si aquest informe és negatiu finalitza el procés.

La segona fase del procediment s’inicia quan l’infor-
me és positiu i es trasllada al Comitè d’Avaluació de 
la SGOP. Aquest comitè determina el grau d’equiva-
lència entre la formació adquirida per l’interessat i la 
que atorga el títol espanyol i, en conseqüència, emet un 
informe-proposta que pot ser:

a) Negatiu: finalitza el procés.

b) La validació de l’avaluació d’un període d’exerci-
ci professional en pràctiques no superior a 3 mesos. 
El període de pràctiques és retribuït. La retribució a 
assignar al professional cal preveure que sigui l’equi-
valent a la d’un adjunt. La retribució va a càrrec del 
centre on es realitza el període de pràctiques. Les 
pràctiques han de ser supervisades i avaluades per un 
especialista del centre sanitari que els rep.

c) La validació que atorgui aquest comitè a l’avaluació 
d’un període complementari de formació no superior 
a 9 mesos. El període de formació complementària no 
és retribuït.

d) Una prova teòrico-pràctica, seguida de la posterior 
realització del període d’exercici professional en pràc-
tiques del punt b. En cas de no superar la prova es dóna 
per finalitzat el procés.

Un cop realitzat un dels tres punts anteriors (b, c o d) 
a partir de l’informe fet pel supervisor designat, el Co-
mitè d’Avaluació emet un informe-proposta de verifi-

cació final de les avaluacions. Si l’informe-proposta és 
positiu s’expedeix la resolució favorable al reconoci-
miento de efectos profesionales del título de especialis-
ta. Si és negatiu acaba el procés.

Correspon a l’Insitut d’Estudis de la Salut (IES), com 
a l’òrgan competent de Catalunya, assignar el centre 
de pràctiques o de formació complementària, aprovar 
el programa de pràctiques, designar el supervisor d’a-
quest període, ratificar i traslladar al Ministeri els in-
formes d’avaluació que aquests supervisors realitzin.

Atès que es tracta d’una competència estatal, només es 
disposa d’algunes dades sobre els professionals extra-
comunitaris de la via del Reial decret 459/2010:

– S’han presentat unes 3.000 sol·licituds a tot l’estat es-
panyol. Aquesta és només una estimació ja que no dis-
posem de dades oficials.

– D’aquests s’han enviat a l’IES i als interessats 29 re-
solucions de les que, 25 són per realitzar les pràctiques 
professionals i 4 per a un període de formació comple-
mentària (25 metges especialistes i 4 llevadores).

– Dels 29 expedient, se n’han resolt positivament 15 
(14 metges i una llevadora).

– Es desconeixen les desestimacions o resolucions ne-
gatives, tant de la primera fase com del punt a de la 
segona fase, atès que el Ministeri únicament informa 
als interessats.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils 
(Baix Camp) amb relació a l’aplicació el 2011 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-01051/10

Resposta del Govern
Reg. 11992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01051/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) 
amb relació a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, re-
lativa a la millora de barris

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
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avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-01051/10 a 314-01054/10, amb les següents consi-
deracions:

La Generalitat no ha pogut fer front als pagaments de 
subvenció per la Llei de Barris dins del pressupostos 
2012, tal i com ja va anunciar-se per mitjà de carta a 
tots els ajuntaments al mes de desembre de 2011.

Quan es disposi de partida pressupostària destinada 
als programes de barris dels ajuntaments, es priorit-
zaran els pagaments pendents dels deutes més antics.

D’acord amb l’article 3 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i règim local de Catalunya, els municipis te-
nen naturalesa territorial i gaudeixen d’autonomia per 
a la gestió dels interessos respectius. En aquest mateix 
sentit, l’article 46.3 de l’esmentada llei atorga al mu-
nicipi «autonomia, personalitat jurídica i plena capa-
citat per a l’exercici de les funcions públiques que té 
encomanades, per a representar els interessos de la col-
lectivitat respectiva i per a gestionar els serveis públics 
la titularitat dels quals assumeixin.»

És per això, que l’Administració de la Generalitat, en 
concordança amb les disposicions de l’esmentada llei, 
estableix mecanismes de coordinació amb l’adminis-
tració local, però no pot ingerir en la presa de decisi-
ons que afecten directament els seus interessos i les 
seves competències

Barcelona, 18 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 11992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01051/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 11992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01051/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 11992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01051/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 11512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01097/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les prospeccions amb la tècnica de la fracturació 
hidràulica

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

Les competències del Govern català en matèria d’hi-
drocarburs queden limitades a l’atorgament del Per-
mís d’Investigació d’Hidrocarburs d’acord amb el que 
estableix l’article 15 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, 
del sector d’hidrocarburs. El Govern no ha atorgat cap 
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Permís d’Investigació d’Hidrocarburs que faci servir 
la fracturació hidràulica.

Pel que fa als permisos d’investigació d’hidrocarburs 
en tràmit, el DOGC núm. 6221 de 27.09.2012 recull la 
informació demanada.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració de l’informe del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya sobre 
les mesures de racionalització dels horaris 
laborals
Tram. 314-01098/10

Resposta del Govern
Reg. 11513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01098/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració de l’informe del Consell de Relacions La-
borals de Catalunya sobre les mesures de racionalitza-
ció dels horaris laborals

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

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

En data 20 de juliol de 2012, al llarg d’una reunió ordi-
nària de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball, 
es va presentar l’informe sobre organització del temps 
de treball i exemples de mesures i bones pràctiques de 
racionalització d’horaris, que l’Àrea de Qualitat en el 
Treball del Departament d’Empresa i Ocupació va ela-
borar per sotmetre’l a la consideració dels agents so-
cials. L’informe inclou una compilació comparada de 
tota la informació més rellevant existent sobre organit-
zació i racionalització del temps de treball i una selec-
ció i identificació de bones pràctiques.

Barcelona, 15 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució dels compromisos del Pac-
te de salut del Vallès Occidental per als mu-
nicipis de l’àrea de Terrassa
Tram. 314-01158/10

Resposta del Govern
Reg. 12262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01158/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució dels compromisos del Pacte de salut del Va-
llès Occidental per als municipis de l’àrea de Terrassa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

Marta Ribas Frías

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

En els municipis de l’àrea de Terrassa, s’han dut a ter-
me les actuacions següents:

Obres de remodelació de l’Hospital de Terrassa.

– Nou Hospital de dia de salut mental a l’Hospital Sant 
Llàtzer.

– Nou CAP Antoni Creus al barri de Can Parellada de 
Terrassa.

– Nou CAP Sant Genís de Rubí.

– Nou CAP Turó de Can Mates a Sant Cugat del Va-
llès.

– Nou CAS de drogodependències al CAP Sant Cugat 
del Vallès (carrer La Mina).

– Reforma i ampliació del CAP Sant Quirze del Va-
llès.

– Nou CAP Matadepera.

A més, s’ha incrementat el nombre de professionals sa-
nitaris a l’atenció primària i l’activitat quirúrgica dels 
centres hospitalaris, alhora que s’ha establert un nivell 
molt satisfactori de col·laboració amb els ens locals.

Barcelona, 23 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 visites mèdiques ur-
gents i no urgents facturades a persones 
que no tenen la targeta sanitària individual
Tram. 314-01269/10

Resposta del Govern
Reg. 11627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01269/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de visites mèdiques urgents i no urgents 
facturades a persones que no tenen la targeta sanitària 
individual

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 sistemes d’informació del Servei Català de la Salut 
no contemplen la facturació privada dels centres que 
conformen la xarxa d’utilització pública, només l’ac-
tivitat realitzada amb finançament públic, motiu pel 
qual no disposa de la informació sol·licitada.

D’altra banda, els sistemes d’informació de l’Institut 
Català de la Salut no permeten identificar com a tals 
les persones que han perdut el dret a la targeta sanità-
ria individual (TSI).

Barcelona, 7 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients incoats per l’Oficina 
Antifrau de Catalunya i sobre els viatges ofi-
cials del seu equip directiu
Tram. 314-01365/10

Resposta del Govern
Reg. 12294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01365/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients incoats per l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya i sobre els viatges oficials del seu equip directiu

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Carina Mejías Sánchez

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

L’Oficina Antifrau de Catalunya, és una entitat de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capa-
citat d’obrar, que actua amb plena autonomia funcio-
nal respecte de l’Administració a la qual està adscrita, 
d’acord amb les prescripcions de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Per consegüent, i atesa la independència de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya respecte de l’Administració de 
la Generalitat, informo a la l’il·lustra diputada que per 
a obtenir la informació que és del seu interès, haurà 
d’adreçar-se al director general d’aquella entitat, amb 
seu al carrer Ribes, 1-3, de Barcelona.

Barcelona, 16 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les associacions de la comunitat 
equatoriana que consten al Registre d’enti-
tats de la Generalitat
Tram. 314-01679/10

Resposta del Govern
Reg. 12474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01679/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les associacions de la comunitat equatoriana que cons-
ten al Registre d’entitats de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
01679/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Barcelona, 22 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 la previsió d’obertura del Centre Peni-
tenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt 
Empordà)
Tram. 314-01766/10

Resposta del Govern
Reg. 12475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01766/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’obertura del Centre Penitenciari Puig de 
les Basses, de Figueres (Alt Empordà)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos, Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
01766/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 22 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 es-
crit sobre el nombre de menors als centres 
educatius juvenils Montilivi, de Girona, i Els 
Til·lers, de Barcelona en data de l’1 de març 
de 2013
Tram. 314-01767/10

Resposta del Govern
Reg. 12476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01767/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de menors als centres educatius juvenils 
Montilivi, de Girona, i Els Til·lers, de Barcelona en da-
ta de l’1 de març de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos, Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
01767/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil.

Barcelona, 22 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 la previsió per als centres educatius 
juvenils Montilivi, de Girona, i Els Til·lers, de 
Barcelona el 2013
Tram. 314-01768/10

Resposta del Govern
Reg. 12477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01768/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per als centres educatius juvenils Montilivi, 
de Girona, i Els Til·lers, de Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos, Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
01768/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia 
Juvenil.

Barcelona, 22 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 el tancament dels centres educatius 
juvenils Montilivi, de Girona, i Els Til·lers, de 
Barcelona
Tram. 314-01769/10

Resposta del Govern
Reg. 12478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01769/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament dels centres educatius juvenils Montilivi, 
de Girona, i Els Til·lers, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos, Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació 314-01769/10, amb 
la informació facilitada per la Direcció General d’Exe-
cució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

Barcelona, 22 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 el nombre de persones en situació de 
privació de llibertat que han accedit a l’edu-
cació bàsica, la formació professional i l’edu-
cació universitària del curs 2003-2004 ençà
Tram. 314-01772/10

Resposta del Govern
Reg. 12479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01772/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones en situació de privació de llibertat 
que han accedit a l’educació bàsica, la formació profes-
sional i l’educació universitària del curs 2003-2004 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos, Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
01772/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 22 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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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 destinació dels recursos dis-
ponibles del Departament de Cultura
Tram. 310-00047/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 12270 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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 
destinació dels recursos disponibles del Departament 
de Cultura?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de les universitats
Tram. 310-00048/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 12271 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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 parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
la situació de les universitats i les seves conseqüències 
socials?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment de les resoluci-
ons judicials sobre el bilingüisme en el sis-
tema educatiu
Tram. 310-00049/10

Anunci
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12281 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 142 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

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

– ¿Cuál es la política del Govern de la Generalitat so-
bre el cumplimiento de las resoluciones judiciales en 
materia de bilingüismo en el sistema educativo?

Palau del Parlament, 19 de abril de 2013

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la presentació dels pressupos-
tos del 2013
Tram. 310-00050/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12282 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
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ta següent, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quines són les previsions del Govern de la Generali-
tat per la presentació dels Pressupostos per l’any 2013?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les previsions, les orientacions 
i les disposicions de treball amb relació a la 
tendència de l’ocupació
Tram. 310-00051/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 12456 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
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: 

– Atès que actualment hi ha 880.000 aturats al Prin-
ci pat de Catalunya, i la xifra continua augmentant ca-
da dia, amb quines previsions, orientacions i disposi-
cions treballa el govern pel que fa a la tendència de 
l’ocupació?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques de lloguer social i 
fons social d’habitatge
Tram. 310-00052/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 12459 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les polítiques de lloguer social i fons so-
cial català d’habitatge del Govern?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els compromisos econòmics de 
l’Estat respecte a la promoció i el desenvo-
lupament de l’esport d’elit
Tram. 310-00054/10

Anunci
Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12462 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Donés i Antequera, diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del govern sobre els 
compromisos econòmics de l’estat espanyol respec-
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te la promoció i el desenvolupament de l’esport 
d’elit?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Albert Donés i Antequera
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la implantació d’un impost so-
bre els habitatges desocupats
Tram. 310-00055/10

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12463 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la 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 de la Generalitat 
respecte a la implantació d’un impost sobre els habi-
tatges desocupats a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures previstes davant els 
problemes de gestió de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 310-00056/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 12466 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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 Gobierno para que le sea res-
puesta oralmente en el Pleno.

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

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la 
Generalitat ante la situación derivada de los proble-
mas en la gestión del Hospital de Sant Pau i la Santa 
Creu?

Palau del Parlament, 22 de abril de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el compromís del Ministeri de 
Foment de desdoblar el tram gironí de la N-II
Tram. 310-00057/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 12468 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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: 

– Quin és el capteniment del Govern davant del 
compromís del Ministerio de Fomento de desdoblar la 
 N-II en el seu tram gironí?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el balanç de l’atenció sanitària 
del 2012
Tram. 310-00058/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 12469 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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 el balanç de 
l’atenció sanitària de l’any 2012 presentat recentment?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la indústria automobilística
Tram. 310-00059/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 12470 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al sec-
tor de la indústria automobilística?

Palau del Parlament, 22 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. 317-00029/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11522 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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, 16 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. 317-00030/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 12272 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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, 19 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00031/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12283 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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, 19 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 la situació 
política
Tram. 317-00032/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 12457 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu de la CUP Alter-
nativa d’Esquerres - Grup Mixt, d’acord amb el que 
estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Gene-
ralitat, 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 Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00033/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 12458 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quina és l’opinió del president de la generalitat sobre 
l’actual situació política?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00034/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12461 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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 Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Genera-
litat, 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, 22 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00035/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 12467 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 22.04.2013

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, 22 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 la consideració de les pro-
ves de vedells com a festa tradicional
Tram. 311-00091/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2013.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2013.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2013.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2013.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 24.04.2013.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació d’expedients de 
regulació d’ocupació pel Govern i pels or-
ganismes, les empreses i les entitats que en 
depenen
Tram. 311-00349/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11536 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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



30 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 71

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 80

– ¿Cuántos Expedientes de Regulación de Empleo 
(ERE) temporales y cuántos de extinción aplicó la Ge-
neralitat y todos los organismos, empresas y entidades 
públicas dependientes en el año 2012?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2013

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a evitar la 
deslocalització empresarial
Tram. 311-00350/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11537 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la Ge-
neralitat para evitar la progresiva deslocalización em-
presarial en Cataluña?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2013

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya
Tram. 311-00351/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11538 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 

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

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

– Pensa el Govern de la Generalitat reformar el Servei 
d’Ocupació de Catalunya en l’actual exercici pressu-
postari?

– En cas afirmatiu, quines mesures pensa prendre el 
Govern de la Generalitat a tal efecte?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canviar la nor-
mativa laboral per a facilitar l’aplicació d’ex-
pedients de regulació d’ocupació temporals 
a la Generalitat i als organismes, les empre-
ses i les entitats que en depenen
Tram. 311-00361/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11536 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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

– ¿Tiene previsto la Generalitat de Cataluña impulsar 
un cambio en la normativa laboral vigente para facili-
tar la aplicación de EREs temporales en la Generalitat 
y todos los organismos, empresas y entidades públicas 
dependientes?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2013

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canviar la nor-
mativa laboral per a facilitar l’aplicació d’ex-
pedients de regulació d’ocupació temporals 
a la Generalitat i als organismes, les empre-
ses i les entitats que en depenen que sola-
ment afectin el personal laboral i interí
Tram. 311-00362/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11536 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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

– ¿Tiene previsto la Generalitat de Cataluña impulsar 
un cambio en la normativa laboral vigente para facili-
tar la aplicación de EREs temporales en la Generalitat 
y todos los organismos, empresas y entidades públicas 
dependientes que solo afecten a empleados laborales e 
interinos, pero no a funcionarios?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2013

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canviar la nor-
mativa laboral per a allargar el termini dels 
expedients de regulació d’ocupació sense 
que els afectats es beneficiïn de la prestació 
per desocupació
Tram. 311-00363/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11536 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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

– ¿Tiene previsto la Generalitat de Cataluña impulsar 
un cambio en la normativa laboral vigente para alar-
gar el plazo de los EREs temporales más allá de 180 
días sin que los empleados afectados se beneficien de 
la prestación de desempleo?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2013

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a evitar la 
deslocalització en el sector industrial
Tram. 311-00364/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 11537 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 17.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

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

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la Ge-
neralitat para evitar la progresiva deslocalización en el 
sector industrial en Cataluña?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2013

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Fascicle tercer
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació del projecte CIMS a Girona
Tram. 314-02225/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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.

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

a. Quina és la missió i quins són els objectius del pro-
jecte CIMS (Créixer, Innovar i Millorar en Salut) que 
pretén aplicar-se a la regió sanitària de Girona?

b. En què considera el govern de la Generalitat que 
pot millorar el servei a la ciutadania aplicant aquest 
projecte?

c. Quins són els motius diferencials pels quals no po-
den desenvolupar-se els objectius que pretén aquest 
projecte amb l’actual estructura?

d. Quin és l’organisme que ha autoritzat i aprovat la 
posada en marxa d’aquest projecte?

e. Quin és el cost que pot suposar la posada en marxa 
del projecte CIMS a la regió sanitària de Girona?

f. Com valora el govern de la Generalitat la necessitat 
d’incorporar cinc nous càrrecs directius per executar 
aquest projecte?

g. Quin és el cost salarial global d’aquests càrrecs di-
rectius?

h. Considera el govern de la Generalitat que la implan-
tació d’aquest projecte pot afectar l’actual plantilla o 
les seves condicions laborals?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports destinats al Pla de barris 
el 2012
Tram. 314-02226/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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.

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

– Quines són les quantitats que el govern de la Genera-
litat ha destinat al Pla de Barris durant el 2012 en cada 
un dels municipis de Catalunya acollits a aquest pla?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la clausura de l’abocador de coll Car-
dús i sobre l’ampliació demanada per Tra-
tesa
Tram. 314-02227/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
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: 

– Per quan està prevista la clausura definitiva de l’abo-
cador de Coll Cardús? Com està la tramitació de l’am-
pliació de l’abocador que va demanar Tratesa? En cas 
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que s’aprovi aquesta ampliació, com es concretarà en 
nombre de tones/metres cúbics?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control dels materials que es dipo-
siten a l’abocador de coll Cardús
Tram. 314-02228/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins mecanismes de control hi ha sobre el materi-
al que es diposita en aquest abocador de Coll Cardús? 
Quins controls, amb quina periodicitat, i sobre quins 
indicadors es realitzen aquests controls?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la perillositat de l’acumulació de ma-
terials a l’abocador de coll Cardús
Tram. 314-02229/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

És segur continuar afegint residus a l’abocador de Coll 
Cardús pel que fa a la seva estabilitat? l’acumulació de 
materials sobrepassa ja els relleus més alts dels entorns.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els controls de la salut dels ciutadans 
de Vacarisses i Viladecavalls (Vallès Occi-
dental) i la possible afectació de les pudors 
de l’abocador de coll Cardús en la salut de 
les persones
Tram. 314-02230/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Hi ha controls sobre la salut dels ciutadans de Vacaris-
ses i Viladecavalls deguts a l’abocador de Coll Cardús? 
Poden aquestes pudors tenir efectes nocius sobre la salut 
dels ciutadans? Hi ha estudis tant en un sentit o altre?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control del Centre de Tractament de 
Residus del Vallès Occidental
Tram. 314-02231/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins mecanismes de control hi ha sobre el Cen-
tre de Tractament de Residus del Vallès (Vacaris-
ses)? Quants incidents s’han produït en el CTR que 
puguin considerar-se rellevants sobre les olors que 
desprenen?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les anomalies de funcionament detec-
tades en el centre de tractaments de residus 
i en l’abocador de coll Cardús
Tram. 314-02232/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Tant en el CTR com en l’abocador de Coll Cardús, 
s’han detectat anomalies de funcionament que obliga-
rien no només a imposar mesures correctores tempo-
rals sinó a fer modificacions en les instal·lacions?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la imposició de sancions a les empre-
ses gestores de l’abocador de coll Cardús 
i del Centre de Tractament de Residus del 
Vallès Occidental
Tram. 314-02233/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Govern de la Generalitat ha imposat algun tipus 
de sanció a les empreses gestors de l’abocador de Coll 
Cardús i del CTR del Vallès per les anomalies detecta-
des? Per quin motiu, i per quin import?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persistència de les males olors a 
l’abocador de coll Cardús després que Tra-
tesa hi hagi fet mesures correctores i sobre 
les propostes per a reduir-les
Tram. 314-02234/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Després de la implementació d’un seguit de mesures 
correctores per part de Tratesa (per imposició de la Di-
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recció General de la Qualitat Ambiental), al cap d’un 
any, les males olors continuen igual d’intenses i són dià-
ries a l’abocador de Coll Cardús. Quines són les propos-
tes de la Generalitat per reduir-les de forma efectiva?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la política contra el frau fiscal
Tram. 314-02235/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la política que porta a terme el Govern en 
relació amb el frau fiscal a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius quantitatius amb relació 
al frau fiscal
Tram. 314-02236/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els objectius quantitatius que es marca el 
Govern en relació amb el frau fiscal a Catalunya per 
al 2013?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que dirigeixen la política 
de lluita contra el frau fiscal
Tram. 314-02237/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines persones dirigeixen i lideren políticament la 
lluita contra el frau fiscal a Catalunya, més enllà del 
conseller competent per la matèria?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos humans destinats a la 
lluita contra el frau fiscal
Tram. 314-02238/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els recursos humans, desglossats per cate-
gories professionals, que es destina a la lluita contra el 
frau fiscal a Catalunya, i quina ha estat la seva evolu-
ció en els darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el recursos econòmics destinats a la 
lluita contra el frau fiscal
Tram. 314-02239/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els recursos econòmics que es destina a la 
lluita contra el frau fiscal a Catalunya, i quina ha estat 
la seva evolució en els darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats de la lluita contra el frau 
fiscal
Tram. 314-02240/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins han estat els resultats de la lluita contra el frau 
fiscal a Catalunya en cadascun dels darrers cinc anys, 
en termes de volum d’inspeccions realitzades, volum 
d’actes aixecades, volum d’infraccions demostrades, 
volum de recursos econòmics que s’han provat com a 
defraudats, i volum de recursos econòmics extraordi-
naris efectivament ingressats per la Generalitat (amb 
els recàrrecs inclosos)?

– Quin és el volum de cada una de les darreres magni-
tuds per cada un dels tributs principals de gestió inte-
gral de la Generalitat?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les infraccions relatives al frau fiscal 
que han seguit la via penal, les accions exe-
cutives per via administrativa i la durada i 
l’import mitjans dels expedients d’inspecció
Tram. 314-02241/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11311 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin nombre d’infraccions sobre el frau fiscal de-
mostrades han estat conduïdes a la via penal per ca-
dascun dels darrers cinc anys?

– Quin és el nombre d’embargaments o altres accions 
executives de via administrativa que s’han dut a terme 
en els darrers cinc anys?

– Quin és el temps de vida mig i el volum econòmic 
d’un expedient d’inspecció?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla contra el frau fiscal
Tram. 314-02242/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, 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: 

– Qui o quins són els responsables de redactar el Pla 
contra el frau fiscal recollit a la Moció 9/X del Parla-
ment de Catalunya?

– Quins seran els nous elements substancials d’aquest 
Pla a nivell operatiu?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a trametre al Par-
lament el Projecte de llei de la funció pública
Tram. 314-02243/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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: 

– Quan preveu el Govern de la Generalitat trametre al 
Parlament de Catalunya el Projecte de Llei de la fun-
ció pública?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la data prevista per a trametre al Parla-
ment el Projecte de llei de l’Estatut del directiu 
públic
Tram. 314-02244/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 parlamentari: 

– Quan preveu el Govern de la Generalitat trametre al 
Parlament de Catalunya la Llei de l’Estatut del Directiu 
públic?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a trametre al Par-
lament el Projecte de llei d’organització de 
l’Administració de la Generalitat
Tram. 314-02245/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 parlamentari: 

– Quan preveu el Govern de la Generalitat trametre al 
Parlament de Catalunya la llei d’organització de l’ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la celebració d’una missa amb motiu 
del Dia de les Esquadres
Tram. 314-02246/10

Formulació

Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Creu el Govern de la Generalitat que la celebració 
de la missa amb motiu de la celebració del Dia de les 
Esquadres 2013 és compatible amb allò que es preveu 
als articles 16.3 de la Constitució, i 4 i 39 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les polítiques públiques per al garan-
timent del caràcter aconfessional de l’Estat
Tram. 314-02247/10

Formulació

Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines polítiques públiques ha endegat el Govern, o 
quin propòsit de capteniment té, a fi de garantir el ca-

ràcter aconfessional de l’Estat en l’àmbit de llurs com-
petències?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un nou institut a Ca-
nyelles (Garraf)
Tram. 314-02248/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Joan Ig-
nasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
construcció d’un nou institut al municipi de Canyelles?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Joan Ignasi Elena i 
Garcia, diputats del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disminució de matrícules a les llars 
d’infants públiques
Tram. 314-02249/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.
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Segons informacions aparegudes en un mitjà de co-
municació, les matrícules a les guarderies públiques 
han disminuït un 11%.

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

– Pot confirmar el Govern aquestes dades? Quines són 
les dades comarca per comarca?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la disminució de matrí-
cules a les llars d’infants públiques
Tram. 314-02250/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Segons informacions aparegudes en un mitjà de co-
municació, les matrícules a les guarderies públiques 
han disminuït un 11%.

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

– Quins creu el Govern que són els principals motius 
d’aquesta forta disminució?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació prevista amb relació a la 
disminució de matrícules a les llars d’infants 
públiques
Tram. 314-02251/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Segons informacions aparegudes en un mitjà de co-
municació, les matrícules a les guarderies públiques 
han disminuït un 11%.

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

– Pensa el Govern actuar al respecte?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva aportació a les llars d’infants 
públiques amb relació a la disminució de les 
matriculacions
Tram. 314-02252/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Segons informacions aparegudes en un mitjà de co-
municació, les matrícules a les guarderies públiques 
han disminuït un 11%.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Creu el Govern que si el Govern hagués mantingut la 
seva aportació, aquestes dades serien diferents?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a nomenar el comissari 
dels actes de commemoració del 1714
Tram. 314-02253/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En relació als actes de commemoració dels fets de 1714. 
Amb quins criteris va nomenar el Govern al Sr. Miquel 
Calzada per comissionar els programa d’actes.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retribució del comissari dels actes 
de commemoració del 1714
Tram. 314-02254/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En relació als actes de commemoració dels fets de 
1714. Quina retribució percebrà el Comissari per a la 
realització d’aquesta tasca?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa dels actes de commemo-
ració del 1714
Tram. 314-02255/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En relació als actes de commemoració dels fets de 
1714. Quin és el programa definitiu de la commemo-
ració?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels actes de commemoració 
del 1714
Tram. 314-02256/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En relació als actes de commemoració dels fets de 
1714. Quin és el cost dels diferents actes previstos? 
Es demana la informació tant els que organitza la Ge-
neralitat de Catalunya com les diferents institucions 
cultu rals en el que la Generalitat participa en els seus 
òrgans d’administració i/o govern.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació dels grups parlamenta-
ris en la definició del programa dels actes de 
commemoració del 1714
Tram. 314-02257/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En relació als actes de commemoració dels fets de 
1714. Quina participació es preveu que tinguin els di-
ferents grups parlamentaris en la definició del progra-
ma i el seguiment del meritat programa?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur del centre Arts Santa Mònica
Tram. 314-02258/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Conseller Mascarell ha realitzat darrerament dife-
rents declaracions en relació amb el futur del Centre 
d’Art Santa Mònica sense definir amb precisió si té vo-
luntat o no de mantenir-lo i amb quina finalitat i orien-
tació. Així mateix, hem conegut que prescindeix dels 
serveis del director del centre.

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

– Respon aquest cessament a la voluntat de tancar el 
Centre d’Art?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’orientació del centre Arts Santa Mònica
Tram. 314-02259/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Conseller Mascarell ha realitzat darrerament dife-
rents declaracions en relació amb el futur del Centre 
d’Art Santa Mònica sense definir amb precisió si té vo-
luntat o no de mantenir-lo i amb quina finalitat i orien-
tació. Així mateix, hem conegut que prescindeix dels 
serveis del director del centre.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina orientació vol donar el Govern al Centre d’Art 
Santa Mònica?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el rol del centre Arts Santa Mònica
Tram. 314-02260/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Conseller Mascarell ha realitzat darrerament dife-
rents declaracions en relació amb el futur del Centre 
d’Art Santa Mònica sense definir amb precisió si té vo-
luntat o no de mantenir-lo i amb quina finalitat i orien-
tació. Així mateix, hem conegut que prescindeix dels 
serveis del director del centre.

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

– Quin rol preveu que tingui el centre en relació als 
diferents equipaments de les arts de la ciutat de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament del centre Arts Santa 
Mònica els dos darrers anys
Tram. 314-02261/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Conseller Mascarell ha realitzat darrerament dife-
rents declaracions en relació amb el futur del Centre 
d’Art Santa Mònica sense definir amb precisió si té vo-
luntat o no de mantenir-lo i amb quina finalitat i orien-
tació. Així mateix, hem conegut que prescindeix dels 
serveis del director del centre.

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

– Quina valoració qualitativa i quantitativa fa el Go-
vern dels dos darrers anys de funcionament del Centre 
d’Art Santa Mònica?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament del director del centre 
Arts Santa Mònica
Tram. 314-02262/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Conseller Mascarell ha realitzat darrerament dife-
rents declaracions en relació amb el futur del Centre 
d’Art Santa Mònica sense definir amb precisió si té vo-
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luntat o no de mantenir-lo i amb quina finalitat i orien-
tació. Així mateix, hem conegut que prescindeix dels 
serveis del director del centre.

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

– En cas de nomenar-ne nou director, es farà mitjan-
çant un concurs?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació de la memòria de les en-
titats d’assegurança lliure d’assistència sa-
nitària del 2012
Tram. 314-02263/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11684 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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: 

– Quan té previst el Govern publicar la Memòria 2012 
d’Entitats d’assegurança lliure d’assistència sanitària, 
de la qual és responsable el Servei d’Autorització i Re-
gistre d’Entitats, Centres i Serveis Sanitaris?

– Coneix el Departament de Salut que les entitats asse-
guradores ja han difós la seva pròpia publicació de les 
dades corresponents a 2012?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’absència de les dades de l’activitat sa-
nitària del 2011 i el 2012 en l’Observatori de 
Salut
Tram. 314-02264/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 motius que en l’Observatori de Salut 
del Departament de Salut no hi figura l’activitat sani-
tària del 2011 i 2012? Quants dies trigarà a estar dis-
ponible l’activitat sanitària del 2011 i 2012 a la xarxa 
de l’Observatori de Salut?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats i els ajuts financers del 
programa de recerca d’una vacuna contra 
la tuberculosi de l’Hospital Universitari Ger-
mans Trias i Pujol
Tram. 314-02265/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 resultats i els ajuts financers públics 
(del propi Hospital, de la Generalitat, dels Ministeris de 
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l’Estat Espanyol i fons europeus o internacionals) i pri-
vats i el pressupost al programa de recerca per la vacu-
na contra la tuberculosi Can Ruti a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol des del seu inici?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dificultats de finançament del pro-
grama de recerca d’una vacuna contra la tu-
berculosi de l’Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol
Tram. 314-02266/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 dificultats de finançament del progra-
ma de la vacuna Can Ruti per la tuberculosi i quines 
són les accions del Departament de Salut-Generalitat 
per a reparar-ho?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors del Sistema 
d’Emergències Mèdiques i de les empreses 
de transport sanitari
Tram. 314-02267/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11688 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 treballadors (plantilla equiva-
lent i categories) del Sistema d’Emergències Mèdiques 
i de cada empresa de transport sanitari concessiona-
da pel Departament de Salut-CatSalut a 15 d’abril del 
2013 comparant amb 15 d’abril de 2010, de 2011 i de 
2012 i a 1 de gener, febrer i març del 2013?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les notificacions de reducció pres-
supostària del CatSalut a les empreses de 
transport sanitari
Tram. 314-02268/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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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– Quines són les notificacions de reducció pressupos-
tària fetes per CatSalut a les empreses de transport sa-
nitari per l’any en curs?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les notificacions de reducció pressu-
postària del Departament de Salut i del Cat-
Salut als centres del Siscat del 2010 ençà
Tram. 314-02269/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 notificacions a cada empresa pública, 
consorci o centre del SISCAT fetes pel Departament 
de Salut-CatSalut per reduir el pressupost assignat i 
especificant import del contracte per centres el 2010, 
2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb la Fundació con-
tra la Leucèmia Josep Carreras
Tram. 314-02270/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11691 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 accions fetes entre el Departament 
de Salut-Generalitat amb la Fundació contra la leucè-
mia Josep Carreras des de la seva creació, inversions, 
pressupost, programes i resultats en el Campus Hospi-
tal Can Ruti-Germans Trias i Pujol i Campus Hospital 
Clínic-UB?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte museístic i l’ús que es do-
narà a dos pavellons de Fira de Barcelona
Tram. 314-02271/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la 
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de 
Barcelona amb la finalitat d’habilitar dos pavellons 
de la Fira de Barcelona com a recintes museístics. Ate-
nent a la inconcreció de les declaracions i la manca 
d’informació.

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

– Quin serà l’ús i el projecte museístic d’aquests es-
pais?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat que la col·lecció Thys-
sen es traslladi als pavellons de Fira de Bar-
celona que es volen habilitar com a recintes 
museístics
Tram. 314-02272/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la 
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de 
Barcelona amb la finalitat d’habilitar dos pavellons de 
la Fira de Barcelona com a recintes museístics. Ate-
nent a la inconcreció de les declaracions i la manca 
d’informació.

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

– Acabarà anant la col·lecció Thyssen a algun dels pa-
vellons?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció dels pavellons de Fira de 
Barcelona que es volen habilitar com a re-
cintes museístics
Tram. 314-02273/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la 
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de 
Barcelona amb la finalitat d’habilitar dos pavellons de 
la Fira de Barcelona com a recintes museístics. Ate-
nent a la inconcreció de les declaracions i la manca 
d’informació.

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

– La direcció dels espais correspon al MNAC sent 
aquests pavellons una ampliació del mateix o té una 
governació o direcció dels espais al marge del MNAC?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contingut del conveni entre l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Generalitat, «la Caixa» 
i Fira de Barcelona per a habilitar dos pave-
llons de la fira com a recintes museístics
Tram. 314-02274/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la 
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de 
Barcelona amb la finalitat d’habilitar dos pavellons de 
la Fira de Barcelona com a recintes museístics. Ate-
nent a la inconcreció de les declaracions i la manca 
d’informació.

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

– Quin és el contingut del conveni? Quina responsa-
bilitat assumeixen les diferents institucions i entitats 
signants?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció del cost de l’execució del 
projecte del conveni entre l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat, «la Caixa» i Fira 
de Barcelona per a habilitar dos pavellons de 
la fira com a recintes museístics
Tram. 314-02275/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la 
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de 
Barcelona amb la finalitat d’habilitar dos pavellons de 
la Fira de Barcelona com a recintes museístics. Ate-
nent a la inconcreció de les declaracions i la manca 
d’informació.

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

– Qui pagarà el cost de la construcció de tot el projecte 
objecte del conveni?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció del manteniment dels pa-
vellons de la fira habilitats com a recintes 
museístics
Tram. 314-02276/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la sig-
natura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de Barcelo-
na amb la finalitat d’habilitar dos pavellons de la Fira 
de Barcelona com a recintes museístics. Atenent a la in-
concreció de les declaracions i la manca d’informació.

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

– Qui assumirà el manteniment de l’equipament (els 
dos pavellons) una vegada construïts?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’incrementar les aportaci-
ons al Museu Nacional d’Art de Catalunya si 
assumeix el manteniment dels pavellons de 
la fira habilitats com a recintes museístics
Tram. 314-02277/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la 
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de 
Barcelona amb la finalitat d’habilitar dos pavellons 
de la Fira de Barcelona com a recintes museístics. Ate-
nent a la inconcreció de les declaracions i la manca 
d’informació.

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

– En cas que el manteniment de l’equipament l’assu-
meixi el MNAC, quina previsió d’increment hi ha de 
les aportacions al MNAC?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat entre les reduccions 
pressupostàries a les institucions culturals 
i el projecte, el manteniment i la posada en 
marxa dels pavellons de Fira de Barcelona 
habilitats com a recintes museístics
Tram. 314-02278/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la sig-
natura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de Barcelo-
na amb la finalitat d’habilitar dos pavellons de la Fira 
de Barcelona com a recintes museístics. Atenent a la in-
concreció de les declaracions i la manca d’informació.

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

– Creu el Govern que és compatible aquest projecte i 
el seu manteniment i posada en funcionament posteri-
or, amb les reduccions pressupostàries que estan patint 
les institucions culturals del país?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi de la funció dels pavellons de 
Fira de Barcelona que es volen habilitar com 
a recintes museístics en el conjunt d’equipa-
ments d’arts visuals
Tram. 314-02279/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la sig-
natura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de Barcelo-
na amb la finalitat d’habilitar dos pavellons de la Fira 
de Barcelona com a recintes museístics. Atenent a la in-
concreció de les declaracions i la manca d’informació.

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

– Ha estat analitzat quin rol li pertoca a aquests pave-
llons en el marc del conjunt d’equipaments d’arts visu-
als del país?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la funció dels pavellons de Fira 
de Barcelona que es volen habilitar com a 
recintes museístics en el conjunt d’equipa-
ments d’arts visuals
Tram. 314-02280/10

Formulació
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Ignasi Elena i Garcia, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Fa uns dies el Govern de la Generalitat anunciava la sig-
natura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya, la Caixa i la Fira de Barcelo-
na amb la finalitat d’habilitar dos pavellons de la Fira 
de Barcelona com a recintes museístics. Atenent a la in-
concreció de les declaracions i la manca d’informació.

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

– Quin rol creu el Govern que li pertoca a aquests pa-
vellons en el marc del conjunt d’equipaments d’arts vi-
suals del país?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013 

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en 
un cas d’ocupació de pisos a Sabadell (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-02281/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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) Considera el Govern que l’actitud dels Mossos que 
es van personar a l’ocupació dels pisos del carrer de 
Sant Ferran de Sabadell va ser l’adequada?

2) Considera el Govern adequat que els Mossos que van 
personar-se en aquesta ocupació de la PAH de Sabadell 
anessin sense voluntat de dialogar, com és la seva obli-
gació?

3) Considera el Govern adequat que els Mossos que 
van personar-se a l’ocupació van actuar d’acord a la le-
galitat en voler entrar al bloc de pisos malgrat no tenir 
cap ordre judicial?

4) Forma part del protocol d’actuació en casos d’ocu-
pació el fet que els agents entrin a la finca ocupada per 
a identificar la família ocupant, podent ésser identifi-
cats sense accedir-hi?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la denúncia per desobe-
diència i resistència contra membres de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca per l’ocupa-
ció de pisos a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-02282/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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) Per quins motius, donat el seu comportament pa-
cífic, l’advocada de la PAH i dues persones més han 
estat denunciats per un presumpte delicte de desobe-
diència i resistència en l’ocupació dels pisos del carrer 
Sant Ferran?

2) Per quin motiu una patrulla dels Mossos s’han per-
sonat als domicilis de les persones denunciades per a 
citar-les a declarar a la Comissaria dels Mossos d’Es-
quadra de Sabadell? És aquest el protocol que es fa 
servir en tots els casos?

3) Considera el Govern adequat que les persones que 
fan la tasca de mediació amb els cossos de seguretat 
siguin les que acaben, finalment, denunciades pels 
Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 18 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 neutralitat de l’actuació dels Mos-
sos d’Esquadra en un cas d’ocupació de pi-
sos a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-02283/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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) En el cas de l’ocupació dels pisos del carrer Sant 
Ferran de Sabadell, considera el Govern que ha defen-
sat els interessos de l’entitat bancària BMN-Caixa Pe-
nedès de la forma neutra en què la policia autonòmica 
ho ha de fer?

2) Considera el Govern que l’actuació desproporcio-
nada dels Mossos d’Esquadra podria haver posat en 
perill el caràcter pacífic de l’ocupació de la PAH de 
Sabadell?

3) Hi ha, al darrera d’aquesta denúncia per part dels 
Mossos, la voluntat de perseguir les persones activis-
tes i compromeses amb la PAH de Sabadell amb l’ob-
jectiu de criminalitzar aquest moviment social?

4) És habitual que la persona advocada que defensa 
els drets legals dels seus clients acabi sent denunciada 
pels Mossos d’Esquadra?

5) Pensa la Conselleria d’Interior prendre alguna me-
sura per evitar accions injustes d’aquest tipus?

6) Pensa la Conselleria d’Interior aturar els processos 
iniciats d’aquest tipus i retirar les sancions administra-
tives contra les activistes de la PAH entenent la situa-
ció d’emergència social que viu Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del procés d’adjudica-
ció de personal interí i substitut a l’escola 
pública
Tram. 314-02284/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 previst el Departament d’Ensenyament fer modi-
ficacions en el procés d’adjudicació de personal interí i 
substitut a l’escola pública?

2) Si el Govern té previstes modificacions, aquestes 
seran substancials respecte a l’ordenament de la Borsa 
d’interins per serveis prestats?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de la borsa d’interins 
de l’ensenyament públic
Tram. 314-02285/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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 contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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1) Està treballant el Govern amb algun esborrany de mo-
dificació de la borsa d’interins de l’ensenyament públic?

2) Ha fet arribar, si existeix, aquest esborrany als sin-
dicats de l’ensenyament?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de l’acord de plantilles 
subscrit amb els sindicats de l’ensenyament 
el 1995
Tram. 314-02286/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 11956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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) Quin procés o mecanisme farà servir el Govern a 
través del Departament d’Ensenyament si es preveu 
una modificació de l’Acord de Plantilles a què va ar-
ribar l’any 1995 amb els sindicats de l’ensenyament?

2) Considera el Govern que una modificació dels crite-
ris d’adjudicació i/o accés a la Borsa d’interins podrien 
perjudicar encara més un col·lectiu, el del professorat 
interí i substitut, ja prou castigat per la gestió del De-
partament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’adaptació a perso-
nes amb mobilitat reduïda de les línies del 
metro
Tram. 314-02287/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11962 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Les darreres dades publicades a la pàgina web de la 
Generalitat sobre el pla de millora de l’accessibilitat a 
les estacions del metro de Barcelona daten de novem-
bre de 2010.

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

– Quin és el percentatge d’adaptació de cadascuna de 
les línies del metro de Barcelona?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estacions de metro adap-
tades a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02288/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Les darreres dades publicades a la pàgina web de la 
Generalitat sobre el pla de millora de l’accessibilitat a 
les estacions del metro de Barcelona daten de novem-
bre de 2010.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre d’estacions del metro adaptades 
per a les persones amb mobilitat reduïda, desglossat 
per línies?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de metro en què s’han iniciat 
obres d’adaptació per a persones amb mo-
bilitat reduïda
Tram. 314-02289/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Les darreres dades publicades a la pàgina web de la 
Generalitat sobre el pla de millora de l’accessibilitat a 
les estacions del metro de Barcelona daten de novem-
bre de 2010.

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

– Quantes i quines són les línies del metro de Barce-
lona que han iniciat obres d’adaptació per a persones 
amb mobilitat reduïda, desglossat per línies?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de metro que tenen atu-
rades les obres d’adaptació per a persones 
amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02290/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Les darreres dades publicades a la pàgina web de la 
Generalitat sobre el pla de millora de l’accessibilitat a 
les estacions del metro de Barcelona daten de novem-
bre de 2010.

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

– Quines estacions del metro de Barcelona tenen atu-
rades les obres d’adaptació per a persones amb mobili-
tat reduïda, desglossat per línies?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de metro en què estan 
pendents d’iniciar-se les obres d’adaptació 
per a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02291/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Les darreres dades publicades a la pàgina web de la 
Generalitat sobre el pla de millora de l’accessibilitat a 
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les estacions del metro de Barcelona daten de novem-
bre de 2010.

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

– Quantes i quines estacions del metro de Barcelona 
estan pendents d’iniciar les obres d’adaptació per a 
persones amb mobilitat reduïda, desglossat per línies? 
Quin és el calendari previst per a cadascuna d’elles?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’adaptació a perso-
nes amb mobilitat reduïda de les línies de 
Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-02292/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el percentatge d’adaptació de cadascuna de 
les línies de FGC?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estacions de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya adaptades a 
persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02293/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’estacions de FGC adaptades 
per a les persones amb mobilitat reduïda, desglossat per 
línies?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les línies de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya en què s’han iniciat les obres d’a-
daptació per a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02294/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes i quines són les línies de FGC que han ini-
ciat obres d’adaptació per a persones amb mobilitat re-
duïda, desglossat per línies?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya en què estan aturades 
les obres d’adaptació per a persones amb 
mobilitat reduïda
Tram. 314-02295/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines estacions de FGC tenen aturades les obres 
d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda, des-
glossat per línies?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya en què estan pen-
dents d’iniciar-se les obres d’adaptació per 
a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02296/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quantes i quines estacions de FGC estan pendents 
d’iniciar les obres d’adaptació per a persones amb mo-

bilitat reduïda, desglossat per línies? Quin és el calen-
dari previst per a cadascuna d’elles?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi informatiu o el projecte tècnic 
per al soterrament de les vies del tren de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
els barris de Can Feu i Gràcia, de Barcelona
Tram. 314-02297/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 11999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Els barris de Can Feu i de Gràcia han estat tradicional-
ment separats per les vies del tren de la línia dels Ferro-
carrils de la Generalitat, una separació física en la qual 
existeix un consens social i institucional que cal tendir a 
eliminar. La manca de liquiditat del Govern de la Gene-
ralitat va portar a signar un conveni entre l’Ajuntament de 
Sabadell, la Generalitat de Catalunya i els FGC, el juliol 
de 2012. Aquest conveni va ser objecte d’exposició pú-
blica però encara no s’han resolt les al·legacions presen-
tades al mateix, que nosaltres tinguem coneixement. El 
conveni planteja el soterrament a través de les plusvàlues 
obtingudes a partir de requalificar com edificables espais 
públics actualment qualificats d’equipaments. Aquesta 
mateixa línia va ser ratificada per l’Honorable Conseller 
Vila en una visita realitzada a la ciutat de Sabadell el pas-
sat dia 17 d’abril. Aquest model que des d’aquest grup 
parlamentari no compartim genera un seguit d’incerteses 
que motiven aquestes preguntes.

– En quin estat es troba l’estudi informatiu o el projecte 
tècnic de cobriment de la via del tren entre els barris de 
Can Feu i el barri de Gràcia? En quin termini es pensa 
que pot aprovar-se el mateix i posar-se a exposició pública?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla

Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
entre els barris de Can Feu i Gràcia, de Bar-
celona
Tram. 314-02298/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Els barris de Can Feu i de Gràcia han estat tradicional-
ment separats per les vies del tren de la línia dels Fer-
rocarrils de la Generalitat, una separació física en la 
qual existeix un consens social i institucional que cal 
tendir a eliminar. La manca de liquiditat del Govern 
de la Generalitat va portar a signar un conveni entre 
l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya 
i els FGC, el juliol de 2012. Aquest conveni va ser ob-
jecte d’exposició pública però encara no s’han resolt 
les al·legacions presentades al mateix, que nosaltres 
tinguem coneixement. El conveni planteja el soterra-
ment a través de les plusvàlues obtingudes a partir de 
requalificar com edificables espais públics actualment 
qualificats d’equipaments. Aquesta mateixa línia va 
ser ratificada per l’Honorable Conseller Vila en una 
visita realitzada a la ciutat de Sabadell el passat dia 17 
d’abril. Aquest model que des d’aquest grup parlamen-
tari no compartim genera un seguit d’incerteses que 
motiven aquestes preguntes.

– Quin és el cost del soterrament de les vies? Com es 
finançarà el cost d’execució d’aquestes obres de soter-
rament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’execució de les obres de so-
terrament de les vies de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya entre els barris de 
Can Feu i Gràcia, de Barcelona
Tram. 314-02299/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Els barris de Can Feu i de Gràcia han estat tradicional-
ment separats per les vies del tren de la línia dels Fer-
rocarrils de la Generalitat, una separació física en la 
qual existeix un consens social i institucional que cal 
tendir a eliminar. La manca de liquiditat del Govern 
de la Generalitat va portar a signar un conveni entre 
l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya 
i els FGC, el juliol de 2012. Aquest conveni va ser ob-
jecte d’exposició pública però encara no s’han resolt 
les al·legacions presentades al mateix, que nosaltres 
tinguem coneixement. El conveni planteja el soterra-
ment a través de les plusvàlues obtingudes a partir de 
requalificar com edificables espais públics actualment 
qualificats d’equipaments. Aquesta mateixa línia va 
ser ratificada per l’Honorable Conseller Vila en una 
visita realitzada a la ciutat de Sabadell el passat dia 17 
d’abril. Aquest model que des d’aquest grup parlamen-
tari no compartim genera un seguit d’incerteses que 
motiven aquestes preguntes.

– Tenint en compte la situació d’aturada del mercat 
immobiliari, i que la previsió de la seva reactivació es 
tardana, en quina data pensa el Departament que po-
dria executar-se aquesta obra de soterrament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre modificació del conveni signat amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a pagar la 
part de les obres de soterrament de les vies 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya entre Can Feu i Gràcia que corresponen 
a la Generalitat
Tram. 314-02300/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Els barris de Can Feu i de Gràcia han estat tradicional-
ment separats per les vies del tren de la línia dels Fer-
rocarrils de la Generalitat, una separació física en la 
qual existeix un consens social i institucional que cal 
tendir a eliminar. La manca de liquiditat del Govern 
de la Generalitat va portar a signar un conveni entre 
l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya 
i els FGC, el juliol de 2012. Aquest conveni va ser ob-
jecte d’exposició pública però encara no s’han resolt 
les al·legacions presentades al mateix, que nosaltres 
tinguem coneixement. El conveni planteja el soterra-
ment a través de les plusvàlues obtingudes a partir de 
requalificar com edificables espais públics actualment 
qualificats d’equipaments. Aquesta mateixa línia va 
ser ratificada per l’Honorable Conseller Vila en una 
visita realitzada a la ciutat de Sabadell el passat dia 17 
d’abril. Aquest model que des d’aquest grup parlamen-
tari no compartim genera un seguit d’incerteses que 
motiven aquestes preguntes.

– En el cas que la situació financera del Govern de 
la Generalitat millorés, i no s’haguessin generat enca-
ra les plusvàlues necessàries per al soterrament de les 
vies, existeix la voluntat del Govern de modificar el 
conveni signat amb l’Ajuntament per tal de fer efectiu 
el pagament de les obres que corresponen a la Gene-
ralitat?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de separar en dos projectes 
les obres de soterrament i de perllongament 
de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya entre els barris de Can Feu i 
Gràcia, de Barcelona
Tram. 314-02301/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12003 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Els barris de Can Feu i de Gràcia han estat tradicional-
ment separats per les vies del tren de la línia dels Fer-
rocarrils de la Generalitat, una separació física en la 
qual existeix un consens social i institucional que cal 
tendir a eliminar. La manca de liquiditat del Govern 
de la Generalitat va portar a signar un conveni entre 
l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Catalunya 
i els FGC, el juliol de 2012. Aquest conveni va ser ob-
jecte d’exposició pública però encara no s’han resolt 
les al·legacions presentades al mateix, que nosaltres 
tinguem coneixement. El conveni planteja el soterra-
ment a través de les plusvàlues obtingudes a partir de 
requalificar com edificables espais públics actualment 
qualificats d’equipaments. Aquesta mateixa línia va 
ser ratificada per l’Honorable Conseller Vila en una 
visita realitzada a la ciutat de Sabadell el passat dia 17 
d’abril. Aquest model que des d’aquest grup parlamen-
tari no compartim genera un seguit d’incerteses que 
motiven aquestes preguntes.

– El fet de separar les obres de perllongament de la lí-
nia, i del cobriment de les vies, en dos projectes i en el 
temps, quins costos pot suposar de més?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC



30 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 71

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la segu-
retat dels veïns dels barris de Can Feu i Grà-
cia, de Barcelona, afectats per les obres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-02302/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12004 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Els barris de Can Feu i de Gràcia han estat tradicio-
nalment separats per les vies del tren de la línia dels 
Ferrocarrils de la Generalitat, una separació física en 
la qual existeix un consens social i institucional que 
cal tendir a eliminar. La manca de liquiditat del Go-
vern de la Generalitat va portar a signar un conveni 
entre l’Ajuntament de Sabadell, la Generalitat de Ca-
talunya i els FGC, el juliol de 2012. Aquest conve-
ni va ser objecte d’exposició pública però encara no 
s’han resolt les al·legacions presentades al mateix, que 
nosaltres tinguem coneixement. El conveni planteja 
el soterrament a través de les plusvàlues obtingudes 
a partir de requalificar com edificables espais públics 
actualment qualificats d’equipaments. Aquesta matei-
xa línia va ser ratificada per l’Honorable Conseller Vi-
la en una visita realitzada a la ciutat de Sabadell el pas-
sat dia 17 d’abril.

– Actualment a l’entorn de la zona on s’ha de dur a ter-
me el projecte de soterrament de les vies, existeixen 
tanques que indiquen la provisionalitat de la situació, 
i a més poden suposar alguns problemes de seguretat. 
Quines actuacions té previstes el Departament dur a 
terme per garantir la seguretat dels veïns i al mateix 
temps evitar les molèsties que des de fa anys que su-
porten, per unes obres iniciades, suspeses i ara mateix 
sembla que en vies d’acabament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vaga de conductors de l’empresa 
Nou Barris BCN
Tram. 314-02303/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
vaga de conductors d’autobús de l’empresa Nou Barris 
BCN SLU filial de Sagalés que explota les línies d’au-
tobusos a Torre Baró (Nou Barris)?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputats; Jaume Collboni Cuadrado, porta-
veu adjunt, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la situació dels veïns de Torre Baró, al dis-
tricte de Nou Barris de Barcelona, per la vaga 
de conductors de l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02304/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– És conscient el Govern de la situació amb la que 
es troben els veïns de Torre Baró davant la vaga de 
conductors d’autobús de l’empresa Nou Barris BCN 
SLU filial de Sagalés que explota les línies d’autobu-
sos d’aquest barri?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputats; Jaume Collboni Cuadrado, porta-
veu adjunt, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures preses amb relació als 
escolars afectats per la vaga de conductors 
de l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02305/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Ha pres el Govern alguna mesura per als escolars 
afectats per la vaga de conductors d’autobús de l’em-
presa Nou Barris BCN SLU filial de Sagalés que ex-
plota les línies d’autobusos a Torre Baró (Nou Barris)?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputats; Jaume Collboni Cuadrado, porta-
veu adjunt, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació als esco-
lars afectats per la vaga de conductors de 
l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02306/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jaume Collboni Cuadra-
do, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines actuacions ha emprès el Departament d’Edu-
cació per als escolars afectats per la vaga de conduc-
tors d’autobús de l’empresa Nou Barris BCN SLU fili-
al de Sagalés que explota les línies d’autobusos a Torre 
Baró (Nou Barris)?

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputats; Jaume Collboni Cuadrado, porta-
veu adjunt, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tributs estatals recaptats per ajun-
taments que seran ingressats a l’Agència Tri-
butària de Catalunya
Tram. 314-02307/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 12299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

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.

A tenor de las informaciones publicadas sobre el su-
puesto ingreso en las cuentas de la Agencia Tributa-
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ria Catalana de ciertos impuestos estatales recaudados 
por once municipios catalanes (Gallifa, Alella, Arenys 
de Munt, Premià de Dalt, Campdevànol, Ripoll, Lli-
nars del Vallès, Marçà, Sant Julià del Llor i Bonmatí, 
Sant Jaume de Llierca y Viladamat), y de las declara-
ciones del portavoz del Gobierno Sr. Homs en el mis-
mo sentido, realizadas el día 16 de abril de 2013.

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

1. ¿Qué impuestos estatales se recaudan a través de los 
once ayuntamientos citados?

2. ¿Cuáles de los impuestos estatales recaudados por 
dichos municipios han sido o van a ser ingresados en 
la Agencia Tributaria Catalana?

3. ¿Se ha llegado a algún acuerdo con la Agencia Es-
pañola de Administración Tributaria para que el in-
greso de tributos del Estado se efectúe a través de la 
Agencia Tributaria Catalana?

4. ¿Existe alguna comunicación formal por parte de la 
Generalitat a la Administración del Estado conforme 
la recaudación de los impuestos estatales liquidados 
por ciertos ayuntamientos se va a efectuar a través de 
órganos tributarios catalanes?

5. Una vez efectuados por los ayuntamientos los pa-
gos de impuestos correspondientes al Estado a través 
de órganos dependientes de la Comunidad Autónoma, 
¿llegará el ingreso de los impuestos a las cuentas de la 
AEAT dentro de los plazos reglamentarios?

6. ¿Qué cuentas bancarias ha facilitado la Comunidad 
Autónoma de Cataluña para que los Ayuntamientos 
verifiquen los pagos. Si tales cuentas son especiales y 
de nueva creación, o cuentas abiertas y destinadas a 
otros usos?

7. ¿Qué impresos o formularios se presentarán por los 
ayuntamientos para verificar el ingreso de tributos 
correspondientes a la Agencia Española de Adminis-
tración Tributaria?

8. ¿Qué órgano administrativo de la Generalitat de Ca-
taluña se encargará de recaudar los impuestos estata-
les ingresados por los municipios citados?

9. ¿Qué autoridad funcionario público de la Generali-
tat de Cataluña será responsable de la gestión de esos 
caudales públicos hasta su ingreso en las arcas del Es-
tado?

10. ¿Existe alguna disposición reglamentaria o cober-
tura normativa en nuestra Comunidad Autónoma para 
crear un órgano de recaudación y gestión de los impu-
estos estatales que puedan ingresar los ayuntamientos 
citados?

11. ¿Se espera obtener intereses o ventajas financieras 
para la Generalitat por el tiempo que el dinero per-
teneciente al Estado permanezca en las cuentas de la 
Generalitat de Cataluña?

12. ¿Se ha solicitado algún informe jurídico que dé co-
bertura a la Generalitat para recaudar los impuestos 
estatales pagados por los ayuntamientos?

13. ¿Se ha valorado que el funcionario que recaude di-
nero fuera de sus competencias y sin cobertura nor-
mativa que le ampare, puede estar cometiendo ilícitos 
penales y tributarios e incurriendo en responsabilidad 
disciplinaria?

Palau del Parlament, 19 de abril de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’entrada de la directora general de 
Tributs i Joc en el patronat d’una fundació 
privada
Tram. 314-02308/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha tingut coneixement el Govern de que la directora 
general de Tributs i Joc entrava a formar part del pa-
tronat d’una Fundació Privada?

– Ha hagut el Govern de fer una autorització especial 
en aquest cas?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat d’una direcció gene-
ral amb el patronat d’una fundació privada
Tram. 314-02309/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12605 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 24.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera el Govern que és políticament compatible 
ser director general de tributs amb ser patró d’una fun-
dació privada d’un àmbit proper al de l’àrea de la que 
es té responsabilitats de gestió, com és el cas amb la 
Directora General de Tributs i Joc?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre oralment en comissió sobre els crite-
ris per al seguiment de les presentacions de 
llibres sobre la situació política de Catalunya
Tram. 313-00003/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 12620 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en el artículo 
173 del Reglament del Parlament, presenta al Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-

diovisuals la pregunta siguiente, para que le sea con-
testada con respuesta oral en Comisión.

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

– ¿Cuáles son los criterios seguidos por la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales para realizar 
el seguimiento de las presentaciones de libros o en-
sayos relacionados con la situación política de nuestra 
comunidad?

Palau del Parlament, 22 de abril de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’aplicació de la proposta de pressu-
post del 2013
Tram. 322-00028/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12453 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com s’aplicarà la proposta de pressupost del 2013?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre les negacions amb els sindicats de 
Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
Tram. 322-00029/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12454 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com estan les negociacions amb els sindicats de Ca-
talunya Ràdio i Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el contracte programa
Tram. 322-00030/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 12455 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Amb quin calendari i propostes s’està treballant per 
incloure en el contracte programa?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris per a determinar la publici-
tat en els mitjans de les empreses de la Cor-
poració
Tram. 322-00031/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12621 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els criteris a l’hora de determinar la pu-
blicitat en els mitjans de les empreses de la CCMA?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la gestió del pressupost i la negocia-
ció del conveni col·lectiu
Tram. 322-00032/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12622 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la gestió del pressupost i la negociació del 
conveni col·lectiu dels treballadors dels mitjans de co-
municació públics?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’organització dels serveis de Catalu-
nya Ràdio
Tram. 322-00033/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12623 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlón i Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és l’organització dels serveis de Catalunya 
Ràdio?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Núria Parlón i Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la intenció de fer un expedient de re-
gulació d’ocupació abans de l’estiu
Tram. 322-00034/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 12625 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Què hi ha de cert en les informacions publicades 
sobre la intenció de fer un Expedient de Regulació 
d’Ocupació abans de l’estiu que afectaria centenars de 
treballadors/es de la Corporació?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’elaboració del contracte programa 
de la Corporació
Tram. 322-00035/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 12626 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase està l’elaboració del futur Contracte 
Programa de la CCMA?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el model de Corporació que definirà el 
nou contracte programa
Tram. 322-00036/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 12627 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el model que aquest Contracte Programa de-
finirà per la CCMA?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre l’elaboració del pla estratègic de 
la Corporació
Tram. 322-00037/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 12628 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart,, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– En quina fase està l’elaboració del Pla Estratègic de 
la CCMA?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre la negociació dels convenis col·lectius de 
Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00038/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 12629 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és l’estat de la negociació dels convenis col-
lectius de TVC i Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre les propostes de la direcció de la Corpo-
ració per a incorporar als convenis col·lectius 
de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00039/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 12630 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines propostes han presentat des de la direcció de 
la CCMA per a incorporar a aquests Convenis?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment de la presència dels 
mitjans de la Corporació a les comarques
Tram. 322-00040/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 12631 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

–Com té previst garantir la CCMA la presència dels 
seus mitjans a les comarques de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre la contractació de productores externes
Tram. 322-00041/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12635 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
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que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quin és el seu capteniment envers la contractació de 
productores externes?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Santi Rodríguez Serra

Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les retribucions dels treballadors de la 
Corporació
Tram. 322-00042/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12636 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quina opinió li mereixen les retribucions dels treba-
lladors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
decisió de prescindir dels corresponsals
Tram. 323-00014/10

Anunci

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 12624 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al Director de 
Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Què motiva la decisió de prescindir dels serveis dels 
corresponsals de Catalunya Ràdio i com es mantindrà 
el model i la qualitat de cobertura de la informació ter-
ritorial?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Marta Ribas Frias
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució de les audiències
Tram. 323-00015/10

Anunci

Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 12632 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina valoració fa de l’evolució de les audiències de 
TVC i la seva posició de lideratge a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a res-
pondre oralment en comissió sobre els resul-
tats del darrer baròmetre de l’Estudi general 
de mitjans
Tram. 323-00016/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 12633 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina valoració fa dels resultats de Catalunya Ràdio 
al darrer EGM-Baròmetre?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre el cost i l’emissió d’un documental sobre 
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol
Tram. 323-00017/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12634 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 

amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Televisió de Cata-
lunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el seu capteniment envers el cost i l’emissió 
del documental sobre l’expresident M.H. Sr. Jordi Pujol?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya 
a respondre oralment en comissió sobre l’elimi-
nació de la contractació mercantil i la intenció 
de fer un expedient de regulació d’ocupació
Tram. 323-00018/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 12690 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 23.04.2013

A la Mesa de la comissió de control 
de l’actuació de la ccma

David Fernández Ramos, diputat del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 173 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Director de Televisió 
de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió: 

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

L’eliminació de contractació mercantil a Televisió de Ca-
talunya que inclou diverses productores i corresponsa-
lies; és el camí cap a un ERO pel conjunt de la plantilla?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

David Fernández i Ramos
Diputat del G. Mixt
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	Tram. 314-00782/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estandardització de l’occità
	Tram. 314-00783/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una autoritat lingüística de l’occità
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals sanitaris del 2009 al 2012
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	Tram. 314-00936/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament de permisos de prospecció i explotació d’hidrocarburs no convencionals mitjançant la fracturació hidràulica
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	Tram. 314-00993/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del Pla director de la Vall d’Aran
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ambulàncies de transport sanitari urgent del Pla integral d’urgències de Catalunya que han deixat de prestar servei en data del 15 de febrer de 2013
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	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris assistencials i de reducció d’assignació pressupostària a la sanitat pública per al 2013
	Tram. 314-01042/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper de l’Agència de Salut Pública en la compra de serveis i el control de les prestacions que estableix la Llei 18/2009, de salut pública
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans de serveis sanitaris, de reordenació de l’activitat, de gestió compartida i de l’activitat privada addicional per a les regions i els sectors sanitaris per al període 2013-2016
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals emèrits del sistema sanitari
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges estrangers que han convalidat l’especialitat del 2003 ençà i els que ho estan esperant
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de pagament del deute amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) amb relació a l’aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la responsabilitat que assumirà amb relació a l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prospeccions amb la tècnica de la fracturació hidràulica
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració de l’informe del Consell de Relacions Laborals de Catalunya sobre les mesures de racionalització dels horaris laborals
	Tram. 314-01098/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució dels compromisos del Pacte de salut del Vallès Occidental per als municipis de l’àrea de Terrassa
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de visites mèdiques urgents i no urgents facturades a persones que no tenen la targeta sanitària individual
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	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les associacions de la comunitat equatoriana que consten al Registre d’entitats de la Generalitat
	Tram. 314-01679/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obertura del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-01766/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors als centres educatius juvenils Montilivi, de Girona, i Els Til·lers, de Barcelona en data de l’1 de març de 2013
	Tram. 314-01767/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per als centres educatius juvenils Montilivi, de Girona, i Els Til·lers, de Barcelona el 2013
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament dels centres educatius juvenils Montilivi, de Girona, i Els Til·lers, de Barcelona
	Tram. 314-01769/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en situació de privació de llibertat que han accedit a l’educació bàsica, la formació professional i l’educació universitària del curs 2003-2004 ençà
	Tram. 314-01772/10
	Resposta del Govern
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