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Tram. 314-01010/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de reforma del govern i la gestió per a l’Hospital 
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la planificació de l’activitat i dels centres sanitaris de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès) i del Baix Llobregat per al 
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informes lliurats per la consultora Deloitte a la Generalitat
Tram. 314-01176/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
procediments d’adjudicació d’estacions d’inspecció tècnica 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió de les empreses en prevenció de riscos laborals el 
2011 i el 2012
Tram. 314-01317/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
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l’import de les sancions imposades per la Inspecció del Tre-
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per al seguiment de les presentaci-
ons de llibres sobre la situació política de Catalunya
Tram. 313-00003/10
Substanciació p. 49

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
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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 negacions amb els sindicats 
de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el contracte programa
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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publicitat en els mitjans de les empreses de la Corporació
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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
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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
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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
Substanciació p. 50

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
Substanciació p. 50

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
Substanciació p. 50

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
Substanciació p. 50

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
Substanciació p. 50

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 Te-
levisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00039/10
Substanciació p. 50

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
Substanciació p. 50

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la contractació de producto-
res externes
Tram. 322-00041/10
Substanciació p. 51

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
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oralment en comissió sobre les retribucions dels treballa-
dors de la Corporació
Tram. 322-00042/10
Substanciació p. 51

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la decisió de prescindir dels 
corresponsals
Tram. 323-00014/10
Substanciació p. 51

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’evolució de les au-
diències
Tram. 323-00015/10
Substanciació p. 51

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
Substanciació p. 51

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre el cost i l’emissió 
d’un documental sobre l’expresident de la Generalitat Jordi 
Pujol
Tram. 323-00017/10
Substanciació p. 51

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’eliminació de la con-
tractació mercantil i la intenció de fer un expedient de regu-
lació d’ocupació
Tram. 323-00018/10
Substanciació p. 51

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els criteris per a nomenar el comissari dels ac-
tes de commemoració del 1714
Tram. 311-00352/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el programa dels actes de commemoració 
del 1714
Tram. 311-00353/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el cost dels actes de commemoració del 1714
Tram. 311-00354/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la participació dels grups parlamentaris en 
la definició del programa dels actes de commemoració 
del 1714
Tram. 311-00355/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el futur del centre Arts Santa Mònica
Tram. 311-00356/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’orientació del centre Arts Santa Mònica
Tram. 311-00357/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el rol del centre Arts Santa Mònica
Tram. 311-00358/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el funcionament del centre Arts Santa Mònica els 
dos darrers anys
Tram. 311-00359/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nomenament del director del centre Arts Santa 
Mònica
Tram. 311-00360/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte museístic i l’ús que es donarà a dos pa-
vellons de Fira de Barcelona
Tram. 311-00365/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que la col·lecció Thyssen es traslla-
di als pavellons de Fira de Barcelona que es volen habilitar 
com a recintes museístics
Tram. 311-00366/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la direcció dels pavellons de Fira de Barcelona que 
es volen habilitar com a recintes museístics
Tram. 311-00367/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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. 311-00368/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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. 311-00369/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’assumpció del manteniment dels pavellons de Fi-
ra de Barcelona habilitats com a recintes museístics
Tram. 311-00370/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’incrementar les aportacions al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya si assumeix el mante-
niment dels pavellons de Fira de Barcelona habilitats com 
a recintes museístics
Tram. 311-00371/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compatibilitat entre les reduccions pressupostà-
ries a les institucions culturals i el projecte, el manteniment i 
la posada en marxa dels pavellons de Fira de Barcelona ha-
bilitats com a recintes museístics
Tram. 311-00372/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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. 311-00373/10
Anunci p. 57
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre 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. 311-00374/10
Anunci p. 58

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre les 
dificultats d’accés a l’estació d’Arenys de Mar (Maresme) per 
a les persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02310/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per a evitar la supressió de serveis ferroviaris entre 
Casp i Riba-roja d’Ebre
Tram. 314-02311/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del calendari d’actuacions per al millorament 
del nucli antic de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02312/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del calendari d’actuacions per al millorament 
del nucli antic de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-02313/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del calendari d’actuacions per al millorament de 
l’àrea del planejament del segle xix d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-02314/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del calendari d’actuacions per al millorament de 
l’àrea de la Colònia Fàbrica i Comellarets - les Casetes, 
de Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02315/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’execució de les actuacions pendents per al millo-
rament del nucli antic de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02316/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’execució de les actuacions pendents per al millo-
rament del nucli antic de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-02317/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’execució de les actuacions pendents per al millo-
rament de l’àrea del planejament del segle xix d’Ulldecona 
(Montsià)
Tram. 314-02318/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’execució de les actuacions pendents per al millo-
rament de l’àrea de la Colònia Fàbrica i Comellarets - les Ca-
setes, de Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02319/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de pagament de les actuacions executades per al 
millorament del nucli antic de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02320/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de pagament de les actuacions executades per al 
millorament del nucli antic de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-02321/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de pagament de les actuacions executades per al 
millorament de l’àrea del planejament del segle xix d’Ullde-
cona (Montsià)
Tram. 314-02322/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de pagament de les actuacions executades per al 
millorament de l’àrea de la Colònia Fàbrica i Comellarets - 
les Casetes, de Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02323/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració del Pla de transport de viatgers 2013-
2018
Tram. 314-02324/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a l’aprovació del Pla de transport de viatgers 
2013-2018
Tram. 314-02325/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses contractades pel Banc de Sang i Teixits entre el 
2003 i el 2013
Tram. 314-02326/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització del transport sanitari avançat secundari i 
pediàtric
Tram. 314-02327/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de serveis de transport sanitari avan-
çat entre el 2006 i el 2013
Tram. 314-02328/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà per servei de transport sanitari avançat o medi-
calitzat i de transport programat
Tram. 314-02329/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no considerar el transport sanitari com una xar-
xa d’activitat sanitària
Tram. 314-02330/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió temporal per a la publicació de les noves bases del 
concurs de transport sanitari urgent i programat
Tram. 314-02331/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
circuits per a afavorir que els tècnics de transport sanitari 
puguin passar a un cicle formatiu de grau mitjà
Tram. 314-02332/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi de retolació a les ambulàncies i els uniformes del siste-
ma públic d’emergències
Tram. 314-02333/10
Formulació p. 65
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
incidències en el transport sanitari urgent i programat el pri-
mer trimestre dels anys 2007 a 2013
Tram. 314-02334/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pregunta que els centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilitza-
ció Pública formulen als pacients sobre si tenen asseguran-
ça de salut privada
Tram. 314-02335/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
circuits establerts pel Servei Català de la Salut per a donar la 
documentació clínica als pacients que la demanin
Tram. 314-02336/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’oficines de farmàcia comunitàries
Tram. 314-02337/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
decisions preses amb relació a la política universitària
Tram. 314-02338/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels alumnes de primària de les urbanitzacions de 
Can Fosalba i Serra Alta, d’Hostalets de Pierola (Anoia)
Tram. 314-02339/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’institut de referència per a la Pobla de Claramunt (Anoia)
Tram. 314-02340/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta formativa professional per a tècnics sanitaris d’aten-
ció a les emergències i el transport sanitari
Tram. 314-02341/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del Pla director urbanístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02342/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
els ajuntaments de la conca d’Òdena amb relació a la modi-
ficació del Pla director urbanístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02343/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les modificacions previstes del Pla director urbanístic de la 
conca d’Òdena
Tram. 314-02344/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de modificació del Pla director urbanístic de la 
conca d’Òdena
Tram. 314-02345/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un carril VAO a la carretera B-23
Tram. 314-02346/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis que es van fer en el servei del Metro del Baix Llobre-
gat al juliol del 2012
Tram. 314-02347/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com els canvis en el Metro del Baix Llobregat han 
afectat la mobilitat de l’Anoia
Tram. 314-02348/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament del servei del Metro del Baix Llobregat
Tram. 314-02349/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de viatgers del Metro del Baix Llobregat del febrer 
del 2008 ençà
Tram. 314-02350/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de validacions de títols de transport en el Metro del 
Baix Llobregat del febrer del 2008 ençà
Tram. 314-02351/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres del nou centre d’atenció primària i de la residència per 
a gent gran dins del marc de la UA3 del barri del Guinardó, 
de Barcelona
Tram. 314-02352/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la programació i la previsió del nombre de places d’ense-
nyament secundari obligatori, batxillerat i cicles formatius a 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-02353/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a identificar els alumnes de quart curs d’educa-
ció secundària obligatòria que no han participat a les proves 
d’avaluació
Tram. 314-02354/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies educatives de l’Escola Els Ganxets, de Reus (Baix 
Camp), per als cursos 2013-2014 i 2014-2015
Tram. 314-02355/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte pressupostari de la cobertura de baixes mèdiques 
de professors de centres educatius públics
Tram. 314-02356/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció del transport públic al Montsià del juliol del 2011 ençà
Tram. 314-02357/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció del temps de viatge entre l’estació d’Ulldecona - 
Alcanar - la Sénia i les de Tarragona i Barcelona
Tram. 314-02358/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb el Ministeri de Foment per a incrementar 
els serveis ferroviaris de l’estació d’Ulldedona - Alcanar - la 
Sénia
Tram. 314-02359/10
Formulació p. 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb el Ministeri de Foment per a incrementar els ser-
veis ferroviaris de l’estació d’Ulldecona - Alcanar - la Sénia
Tram. 314-02360/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afavoriment de la inversió industrial estrangera
Tram. 314-02361/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cartera de projectes de noves inversions
Tram. 314-02362/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió econòmica i de generació de llocs de treball dels 
projectes de noves inversions
Tram. 314-02363/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius de les oficines de promoció exterior de l’Agència 
de Suport a l’Empresa Catalana per al 2013
Tram. 314-02364/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversions a Catalunya de les oficines de pro-
moció exterior de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana
Tram. 314-02365/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
detencions fetes pels Mossos d’Esquadra al passeig de Ver-
dum, de Barcelona, l’11 d’abril de 2013
Tram. 314-02366/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
llibre publicat pel Departament de Benestar Social i Família 
Un infant, quina il·lusió!
Tram. 314-02367/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detenció d’una persona acusada d’un delicte de danys con-
tra una oficina bancària l’11 d’abril de 2013
Tram. 314-02368/10
Formulació p. 77

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el cost anual del patrocini de les samar-
retes del Futbol Club Barcelona i del Reial Club Esportiu 
Espanyol per part de Televisió de Catalunya entre el 2008 
i el 2012
Tram. 325-00047/10
Formulació p. 78



NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat



7 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 76

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 11

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges de la consellera de Gover-
nació i Relacions Institucionals el 2012
Tram. 314-00006/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00006/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els viatges de la consellera de Governació i Relacions 
Institucionals el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita 314-00006/10, conjuntament amb les 
número de tramitació 314-00007/10 a la 314-00016/10.

Els viatges fora de Catalunya realitzats durant el 2012 pels 
membres del Govern, a excepció del President, desglos-
sats per departaments, es detallen en el document annex.

Les despeses ocasionades en concepte de viatges s’han 
imputat a l’aplicació pressupostària de dietes, locomoció 
i trasllats dels pressupostos de la Generalitat per al 2012.

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 finances 
públiques de Catalunya, el conseller d’Economia i Fi-
nances tramet al Parlament, a títol informatiu i d’estudi 
per a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, i 
fa publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, trimestralment i dintre del trimestre següent, l’estat 
mensual de desenvolupament i d’execució del pressu-
post de la Generalitat i de les seves modificacions.

Finalment indicar que aquesta informació també es pot 
consultar al web del Departament d’Economia i Conei-
xement, a la pàgina que publica l’estat d’execució men-
sual dels pressupostos de la Generalitat.

Barcelona, 22 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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 viatges del conseller d’Economia i 
Coneixement el 2012
Tram. 314-00007/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges de la consellera d’Ense-
nyament el 2012
Tram. 314-00008/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els viatges del conseller de Salut el 2012
Tram. 314-00009/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els viatges del conseller d’Interior el 2012
Tram. 314-00010/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges del conseller de Territori i 
Sostenibilitat el 2012
Tram. 314-00011/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges del conseller de Cultura 
el 2012
Tram. 314-00012/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral el 2012
Tram. 314-00013/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges del conseller de Benestar 
Social i Família el 2012
Tram. 314-00014/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges del conseller d’Empresa i 
Ocupació el 2012
Tram. 314-00015/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els viatges de la consellera de Justí-
cia el 2012
Tram. 314-00016/10

Resposta del Govern
Reg. 13459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00006/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat quirúrgica als hospitals de la 
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública del 
2003 ençà
Tram. 314-00770/10

Resposta del Govern
Reg. 12684 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00770/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat quirúrgica als hospitals de la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

L’activitat quirúrgica als hospitals de la Xarxa Hospi-
talària d’Utilització Pública del 2003 ençà es desglos-
sa en l’annex.

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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els propòsits de desplegament de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 314-00774/10

Resposta del Govern
Reg. 13467 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00774/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els propòsits de desplegament de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya

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’Agència de Salut Pública de Catalunya està plena-
ment desplegada territorialment a nivell de Catalunya.

Els programes de protecció de la salut estan desple-
gats a nivell territorial a partir dels equips de salut 
pública. Els programes de vigilància epidemiològica 
es despleguen a nivell territorial a través de les uni-
tats de vigilància epidemiològica que estan situades a 
nivell regional. Les actuacions de promoció de la sa-
lut es despleguen a nivell territorial a partir de la col-
laboració entre els equips de salut pública (amb el su-
port de les unitats dels serveis centrals), el sistema 
sanitari (principalment l’atenció primària), els ajunta-
ments i les entitats/ONG/agents comunitaris que fan 
activitats de promoció de la salut.

El contracte de 2013 amb el CatSalut es centra en les 
activitats de promoció de la salut, principalment aque-
lles que tenen que veure amb el Pla de Salut, i en espe-
cial aquelles que tenen que veure amb el projecte 2.2 de 
prevenció, promoció i protecció de la salut en el marc 
de la cronicitat, incloent activitats en el marc de la pro-
moció de l’activitat física i la promoció de l’alimentació 
saludable, la prevenció i el control del tabaquisme i del 
consum excessiu d’alcohol, les vacunacions, i els pro-
grames preventius a l’etapa materno-infantil.

Barcelona, 23 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desallotjament d’una oficina bancà-
ria del barri de Torre-romeu, de Sabadell
Tram. 314-00842/10

Resposta del Govern
Reg. 13236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00842/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desallotjament d’una oficina bancària del barri de 
Torre-romeu, de Sabadell

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca, Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00842/10.

L’operatiu dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc a 
l’oficina bancària d’UNNIM de Sabadell el passat 3 de 
febrer de 2013 no va suposar cap cost addicional per al 
Departament d’Interior.

L’actuació dels Mossos d’Esquadra es va ajustar en tot 
moment als principis d’oportunitat, proporcionalitat i 
congruència i amb absolut respecte per la normativa 
i els protocols establerts.

Pel que fa als efectius desplegats, en el moment del de-
sallotjament hi van participar sis equips de l’Àrea Re-
gional de Recursos Operatius, formats per set agents 
cadascun, quatre patrulles de seguretat ciutadana, 
formades per dos agents cadascuna, i tres agents de 
l’Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat So-
cial Corporativa.

En relació amb la identificació, els agents dels Mossos 
d’Esquadra van identificats en tot moment, tal i com 
exigeix la normativa vigent. Tot i això, en determinats 
moments han d’incorporar mesures addicionals d’au-
toprotecció, cosa que redueix la visibilitat del número 
TIP que els identifica. Amb tot, el 14 de març de 2013 
es va presentar el nou sistema d’identificació (NOP) 
dels agents destinats a les unitats d’ordre públic per 
tal de millorar la visibilitat de l’identificador policial.

Cal assenyalar que no hi va haver cap càrrega policial 
i que els agents no van utilitzar en cap moment la de-
fensa. L’actuació dels agents va ser desplaçar les per-
sones, que mostraven una alta hostilitat contra el desa-
llotjament, per tal de poder accedir a l’oficina bancària 
i, per tant, garantir el desallotjament pacífic de les per-
sones que l’ocupaven, tot per donar compliment al ma-
nament judicial.

Quant a l’obertura d’una investigació sobre l’actuació 
dels agents, tal com s’ha dit anteriorment, l’actuació es 
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va ajustar en tot moment als principis d’oportunitat, 
proporcionalitat i congruència, amb absolut respecte 
per la normativa i els protocols establerts i amb l’esta-
bliment del dispositiu adient atenent a les circumstàn-
cies i al manament judicial que la va motivar.

Finalment, assenyalar que es van realitzar diverses re-
unions entre els membres de la PAH-Sabadell i agents 
policia, algunes en la pròpia oficina ocupada i altres en 
la seu de l’ABP de Sabadell. Totes aquestes reunions es 
van caracteritzar per la voluntat de diàleg de les parts 
i la voluntat d’arribar a un acord. Gràcies a aquestes 
reunions no hi va haver cap actuació policial de desa-
llotjament fins que no ho va ordenar el jutjat. Un altre 
acord va ser que els ocupants de l’oficina oferirien una 
resistència pacífica al desallotjament i que els Mossos 
d’Esquadra utilitzarien la mínima força imprescindi-
ble, tal com va succeir.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves amb vedells com a espec-
tacle turístic
Tram. 314-00863/10

Resposta del Govern
Reg. 13237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00863/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les proves amb vedells com a espectacle turístic

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-00863/10 i 314-00865/10.

D’acord amb l’article 6.2 del Decret Legislatiu 2/2008, 
de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals, modificat per la Llei 
28/2010, de 3 d’agost, únicament són festes tradicio-
nals les festes amb toros o bous sense mort de l’animal 
(correbous) en les dates i les localitats on tradicional-
ment se celebrin.

L’activitat de les «tientas», en el sentit estricte, és del 
tot normal en ramaderies que es dediquen a la cria de 
braus per la lidia, perquè serveix per provar si aquests 
animals són aptes o no; així, doncs, forma part de 
la seva activitat i no necessiten autorització per rea-

litzar-les; disposen d’una petita plaça als efectes. Per 
tant, les «tientas» no són un espectacle públic.

El Govern no promociona espectacles taurins. Cal te-
nir en compte que són activitats que estan prohibides; 
el Govern, doncs, no pot promocionar negocis d’una 
activitat prohibida.

En relació amb la possibilitat de fer una campanya 
institucional per posar en valor que Catalunya és un 
territori lliure de corrides de toros, assenyalar que la 
Generalitat no té previst realitzar cap campanya de co-
municació específica en aquest sentit.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desallotjament d’una oficina bancà-
ria del barri de Torre-romeu, de Sabadell
Tram. 314-00864/10

Resposta del Govern
Reg. 13238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00864/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desallotjament d’una oficina bancària del barri de 
Torre-romeu, de Sabadell

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Quim Arrufat Ibáñez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00864/10.

Els agents dels Mossos d’Esquadra van identificats en 
tot moment, tal i com exigeix la normativa vigent. Tot 
i això, en determinats moments han d’incorporar me-
sures addicionals d’autoprotecció, cosa que redueix la 
visibilitat del número TIP que els identifica. Amb tot, 
recordar que el 14 de març de 2013 es va presentar 
el nou sistema d’identificació (NOP) dels agents desti-
nats a les unitats d’ordre públic amb la finalitat de mi-
llorar la visibilitat de l’identificador policial.

Pel que fa a la negativa del senyor Valle a facilitar in-
formació sobre els codis identificatius dels agents que 
van participar en l’operatiu dels Mossos d’Esquadra 
que va tenir lloc a l’oficina bancària d’UNNIM de Sa-
badell el passat 3 de febrer de 2013, cal assenyalar que 
no hi ha cap agent destinat a l’ABP Sabadell ni a l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial 
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Metropolitana Nord que es correspongui amb aquest 
nom ni amb cap altre similar.

Quant al cost d’aquest operatiu, no va suposar cap cost 
addicional per al Departament d’Interior.

Per últim, en relació amb l’acord amb els membres de 
la PAH, cal dir que en les converses amb la Unitat de Me-
diació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra no es va acordar en cap moment no desallotjar l’o-
ficina fins dilluns al matí, ja que l’ordre de desallotjar 
procedeix del jutjat. Un cop es va conèixer l’Auto judi-
cial que manava el desallotjament, es va valorar, des de 
l’ABP Sabadell, que el millor moment per dur-lo a terme 
eren les 22:30 hores del  diumenge. Per normes de segu-
retat, els Mossos d’Esquadra no poden avisar de quan es 
procedeix a donar compliment a les ordres judicials.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les proves de vedells
Tram. 314-00865/10

Resposta del Govern
Reg. 13237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00863/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les residències per a la gent gran que 
han tancat el 2012
Tram. 314-00866/10

Resposta del Govern
Reg. 13311 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00866/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les residències per a la gent gran que han tancat el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que se-
gons consta al Registre d’Entitats, Serveis i Establi-
ments Socials durant l’any 2012 van tancar vint-i-dos 
centres residencials de gent gran, ja sigui per tanca-

ment voluntari o per ordre judicial o bé per baixa per 
canviar la titularitat de l’establiment.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació del reglament d’acollida 
de les persones immigrades i de les retorna-
des a Catalunya
Tram. 314-00870/10

Resposta del Govern
Reg. 13312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00870/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació del reglament d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Montserrat Capdevila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que es 
preveu aprovar durant el darrer trimestre de 2013 el 
reglament de desplegament de la Llei 10/2010, del 7 de 
maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del conseller d’Interior 
amb els sindicats dels mossos d’esquadra
Tram. 314-00873/10

Resposta del Govern
Reg. 13239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00873/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions del conseller d’Interior amb els sindicats 
dels mossos d’esquadra
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00873/10.

El conseller d’Interior o, en representació seva, el se-
cretari general s’han reunit amb els sindicats següents:

– Associació de Professionals de Facultatius i Tècnics 
del Cos de Mossos d’Esquadra (AFITCME)

– Sindicat Mossos d’Esquadra (SME-CCOO)

– Sindicat de Policies de Catalunya (SPC)

– Sindicat Autònom de Policia (SAP-UGT)

– Sindicat d’Inspectors/es i Intendents de CME (SICME)

– Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalu-
nya (USPAC)

– Associació Professional de l’Escala Superior del cos 
de Mossos d’Esquadra (APESME)

– Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSI-F).

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions entre el Departa-
ment d’Interior i els sindicats dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-00874/10

Resposta del Govern
Reg. 13240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00874/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions entre el Departament d’Interior i els 
sindicats dels mossos d’esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00874/10.

El Departament d’Interior exerceix les seves funcions i 
responsabilitats tal i com fixa el marc jurídic vigent i, per 
tant, estableix diàleg i processos de negociació amb 

les parts implicades allà on és possible i on és neces-
sari establir-los.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el subministrament d’armilles antiba-
les als mossos d’esquadra
Tram. 314-00875/10

Resposta del Govern
Reg. 13241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00875/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el subministrament d’armilles antibales als mossos 
d’esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00875/10.

La Comissió d’Interior del proppassat 21 de març de 
2013 va aprovar la Resolució 45/X, a la qual s’ha de do-
nar compliment abans de finals de 2013.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de posar vigilants privats 
de seguretat a les presons
Tram. 314-00876/10

Resposta del Govern
Reg. 13242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00876/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de posar vigilants privats de seguretat a les 
presons

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA
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Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-00876/10 i 314-00877/10.

D’acord amb l’article 163 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, la competència de la Generalitat en ma-
tèria de seguretat privada és d’execució de la legisla-
ció de l’Estat, sent aquest qui ostenta la competència 
legislativa en aquesta matèria, a l’empara de l’article 
149.1.29 de la Constitució Espanyola. Pel que fa a la 
legislació penitenciària, queda inclosa dins el marc de 
competències exclusives de l’Estat, d’acord amb l’arti-
cle 149.1.6, i la Generalitat té competències executives 
d’acord amb l’article 168 de l’Estatut.

Per tant, la regulació d’aquesta matèria queda fora de 
l’àmbit competencial del Departament d’Interior.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència de contactes entre el De-
partament d’Interior i el Govern de l’Estat per 
a modificar la Llei de vigilància penitenciària
Tram. 314-00877/10

Resposta del Govern
Reg. 13242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00876/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de canvi dels uniformes 
dels mossos d’esquadra
Tram. 314-00878/10

Resposta del Govern
Reg. 13243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00878/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de canvi dels uniformes dels mossos d’es-
quadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-00878/10, 314-00879/10, 
314-00880/10 i 314-00881/10.

El procés d’avaluació i determinació de quines han de 
ser les peces de la uniformitat que són susceptibles 
de millora continua el seu curs i, per tant, està encara 
en fase d’estudi.

En funció dels resultats i de les respectives conclusi-
ons, la Direcció General de la Policia valorarà la seva 
implantació o no, en funció, entre altres variables, de 
les disposicions pressupostàries disponibles.

En el cas que finalment es decideixi tirar endavant al-
guna modificació del vestuari, s’efectuarà pels canals 
legals establerts.

Finalment, assenyalar que la Direcció General de Po-
licia sí efectua reposicions de vestuari.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència de contactes amb empre-
ses per al canvi d’uniformes dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-00879/10

Resposta del Govern
Reg. 13243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00878/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual no es fan reposicions 
del vestuari dels mossos d’esquadra
Tram. 314-00880/10

Resposta del Govern
Reg. 13243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00878/10.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la participació dels sindicats en 
l’aprovació dels nous uniformes dels mos-
sos d’esquadra
Tram. 314-00881/10

Resposta del Govern
Reg. 13243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00878/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris d’aplicació de l’acord so-
bre la segona activitat dels mossos d’es-
quadra
Tram. 314-00882/10

Resposta del Govern
Reg. 13244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00882/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris d’aplicació de l’acord sobre la segona acti-
vitat dels mossos d’esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00882/10.

L’Ordre IRP/413/2009, de 10 de setembre, desenvo-
lupa l’article 8.2 del Decret 246/2008 i determina les 
funcions de l’activitat policial que es poden dur a ter-
me en els llocs de treball de les diferents categories del 
Cos de Mossos d’Esquadra susceptibles de ser proveïts 
en la situació administrativa especial de segona activi-
tat, tant per edat, com per disminució de les capacitats 
de la persona funcionaria.

Per ocupar aquests llocs cal una sol·licitud de la perso-
na interessada, disposen d’un any des de la declaració 
de la Incapacitat Permanent Total i és necessari un in-
forme mèdic que valori la possibilitat de desenvolupar 
les tasques de caràcter no policial que s’encarreguen a 
aquests llocs.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mossos d’esquadra que s’han aco-
llit a l’acord sobre segona activitat
Tram. 314-00883/10

Resposta del Govern
Reg. 13245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00883/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mossos d’esquadra que s’han acollit a l’acord so-
bre segona activitat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00883/10.

L’any 2011 van passar a la situació administrativa es-
pecial de segona activitat 38 funcionaris del Cos de 
Mossos d’Esquadra (CME). L’any 2012, hi van pas-
sar 35.

No consta informació sobre el fet que a una persona 
funcionària del CME que hagués sol·licitat passar a la 
situació administrativa especial de segona activitat no 
se l’hagués declarat perquè se’l destinava lluny de la 
seva localitat de residència.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la flexibilització del sistema d’incom-
patibilitats dels mossos d’esquadra
Tram. 314-00884/10

Resposta del Govern
Reg. 13246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00884/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la flexibilització del sistema d’incompatibilitats dels 
mossos d’esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00884/10.

El sistema d’incompatibilitats està regit per la «Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado» i, a la vegada, per la llei dels Mossos d’Esquadra 
10/94, la qual, en aquest cas, es fonamenta en la matei-
xa «Ley Orgánica». D’aquesta manera, jurídicament 
parlant, aquest fet cau fora de les competències de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible ordre de retirar les pancar-
tes reivindicatives de les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-00885/10

Resposta del Govern
Reg. 13247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00884/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la flexibilització del sistema d’incompatibilitats dels 
mossos d’esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00884/10.

El sistema d’incompatibilitats està regit per la «Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado» i, a la vegada, per la llei dels Mossos d’Esquadra 
10/94, la qual, en aquest cas, es fonamenta en la matei-
xa «Ley Orgánica». D’aquesta manera, jurídicament 
parlant, aquest fet cau fora de les competències de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autoritat dels comandaments dels 
Mossos d’Esquadra per a retirar les pancar-
tes reivindicatives de les comissaries
Tram. 314-00886/10

Resposta del Govern
Reg. 13247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00885/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el respecte a la llibertat d’expressió 
dels mossos d’esquadra amb relació a les 
pancartes reivindicatives de les comissaries
Tram. 314-00887/10

Resposta del Govern
Reg. 13247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00885/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris que aplica amb relació 
a les malalties professionals dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-00888/10

Resposta del Govern
Reg. 13248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00888/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris que aplica amb relació a les malalties pro-
fessionals dels mossos d’esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00888/10.

El Departament d’Interior no té cap competència en 
relació a la determinació de les contingències profes-
sionals. Correspon a les entitats gestores i, en última 
instància, a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques 
i Sanitàries.
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Per tant, són aquestes dues entitats les que tenen com-
petències per determinar si procedeix o no determinar 
una malaltia o situació d’incapacitat temporal com a 
malaltia professional.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb el Govern de l’Estat 
amb relació a l’edat de jubilació dels mossos 
d’esquadra
Tram. 314-00889/10

Resposta del Govern
Reg. 13249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00889/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb el Govern de l’Estat amb relació a 
l’edat de jubilació dels mossos d’esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00889/10.

L’article 161 de la Llei General de la Seguretat Social 
(LGSS), el text refós de la qual va ser aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, exigeix com a requisit per a 
tenir dret a la pensió de jubilació, en la seva modalitat 
contributiva, haver complert l’edat de 65 anys.

Al seu torn, l’article 161.bis de la mateixa norma, en el 
qual es regula la jubilació anticipada, preveu la possi-
bilitat que l’edat esmentada al paràgraf anterior pugui 
ser rebaixada per Reial Decret, a proposta del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, en aquells grups o 
activitats professionals, les feines dels quals siguin de 
naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o 
insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mor-
talitat, sempre que els treballadors afectats acreditin 
en la respectiva professió o treball el mínim d’activitat 
que estableixi.

Per una banda, aquest no és el cas de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra. Malgrat que es com-
pleix la primera premissa, no existeixen alts índexs 
de morbiditat ni mortalitat que facin preveure la ne-
cessitat d’una modificació. En part, gràcies als pro-
cessos formatius de qualitat que s’ofereixen al cos de 
Mossos d’Esquadra a través de l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya, del material operatiu adequat 
per dur a terme aquestes funcions, així com als pro-
cessos continuats per a la millora del cos.

Per altra banda, cal tenir en compte que aquesta llei 
forma part d’una competència estatal fora de l’abast 
de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el Govern de 
la Generalitat té una funció purament executora. Amb 
tot, cal tenir en compte que, de modificar-se la llei en 
l’actualitat, crearia un greuge comparatiu amb altres 
persones i col·lectius que avui han vist demorada la se-
va edat de jubilació, amb l’afegitó i l’agreujant que 
suposaria per als ciutadans veure reduïts els efectius 
del cos de Mossos d’Esquadra que han de vetllar pels 
seus drets i per la seva seguretat.

Finalment, aquesta mesura implicaria uns costos afe-
gits com els de reposició i formació que no podrien 
ser assolits en uns moments de restriccions pressu-
postàries com l’actual, d’acord amb el que estableixen 
els articles 35 i 37 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2012, prorrogats de forma automàtica a partir de l’1 de 
gener de 2013, pels quals no es poden aprovar noves 
ofertes públiques d’ocupació, ni processos selectius de 
nou ingrés per cobrir-les.

Barcelona, 23 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris del Departament d’Interior 
per a descomptar del sou els dies de baixa 
per intervencions quirúrgiques
Tram. 314-00890/10

Resposta del Govern
Reg. 13250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00890/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris del Departament d’Interior per a descomp-
tar del sou els dies de baixa per intervencions quirúr-
giques

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00890/10.

El Departament d’Interior, igual que tota la funció pú-
blica, es regeix per la instrucció 1/2013 que es va apro-
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var per introduir millores de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del personal al servei de l’ad-
ministració de la Generalitat i que aplica el Decret llei 
2/2012.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de vehicles de quatre rodes 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-00891/10

Resposta del Govern
Reg. 13251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00891/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la relació de vehicles de quatre rodes dels Mossos 
d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00891/10.

La relació de vehicles de quatre rodes dels Mossos 
d’Esquadra en els períodes sol·licitats és la següent:

Servei assignació 2010 2011 2012 2013

Unitats Centrals 643 768 694 689
Trànsit 309 320 249 240
Regió Policial Camp 
de Tarragona 158 161 147 145
Regió Policial Central 116 110 87 86
Regió Policial Girona 195 205 161 157
Regió Policial Metropolitana 
Barcelona 297 268 249 248
Regió Policial Metropolitana 
Nord 364 363 278 272
Regió Policial Metropolitana 
Sud 258 304 191 189
Regió Policial Pirineu Occi-
dental 77 81 63 63
Regió Policial Ponent 100 100 82 81
Regió Policial Terres 
de l’Ebre 62 58 53 53

Barcelona, 23 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les transmissions del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-00892/10

Resposta del Govern
Reg. 13252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00892/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les transmissions del Cos de Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00892/10.

El Departament d’Interior no pot respondre aquesta 
pregunta per manca de concreció en el terme «trans-
missions del Cos de Mossos d’Esquadra».

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament al Consell Comarcal del 
Garraf de les beques de menjador i el trans-
port escolar
Tram. 314-00893/10

Resposta del Govern
Reg. 12689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00893/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament al Consell Comarcal del Garraf de les be-
ques de menjador i el transport escolar

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta 
a les iniciatives parlamentàries 314-00893/10, 314-
00894/10, 314-00895/10, i 314-00896/10, i s’informa 
del següent:

La situació actual de contenció pressupostària ha 
provocat retards en les transferències que el De-
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partament d’Ensenyament realitza als Consells Co-
marcals, per tal que gestionin els serveis que tenen 
delegats, mitjançant els corresponents convenis de 
col·laboració.

Aquest Departament és conscient de la repercussió 
que pot tenir aquesta situació vers els propis Consells, 
els proveïdors d’aquests serveis, i les famílies. En 
aquet sentit, es va establir, conjuntament amb el De-
partament d’Economia i Coneixement, un sistema per 
tal d’optimitzar la gestió dels pagaments, de tal mane-
ra que es vagin regularitzant mensualment i així s’ha 
vingut fent des de gener de 2012.

En aquests moments, el Departament d’Ensenya-
ment ha tramitat els documents comptables per al pa-
gament corresponent al període setembre de 2012 a 
març de 2013.

Barcelona, 23 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb el Consell Comarcal del 
Garraf en concepte de beques de menjador i 
transport escolar
Tram. 314-00894/10

Resposta del Govern
Reg. 12689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00893/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagament al Consell Co-
marcal del Garraf del deute en concepte de 
beques de menjador i transport escolar
Tram. 314-00895/10

Resposta del Govern
Reg. 12689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00893/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes causats al Consell Co-
marcal del Garraf per l’impagament de les 
beques de menjador i el transport escolar
Tram. 314-00896/10

Resposta del Govern
Reg. 12689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00893/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absolució d’un detingut acusat d’una 
falta contra l’ordre públic
Tram. 314-00901/10

Resposta del Govern
Reg. 13253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00901/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absolució d’un detingut acusat d’una falta contra l’or-
dre públic

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00901/10.

Els fets a què fa referència la pregunta són objecte en-
cara d’investigació judicial. Tan bon punt finalitzi el 
procés judicial, la Direcció General de la Policia, si és 
el cas, emprendrà les mesures oportunes.

Barcelona, 23 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes d’allotjament dels mos-
sos d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran 
(Val d’Aran)
Tram. 314-00902/10

Resposta del Govern
Reg. 13254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00902/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els problemes d’allotjament dels mossos d’esquadra 
destinats a Vielha e Mijaran (Val d’Aran)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-00902/10.

La presencia dels efectius del cos de Mossos d’Esqua-
dra al nostre país es sustenta en un model integrat dins 
del territori català, en el qual queda exclosa l’opció 
d’allotjament compartit, com seria el model de les ca-
sernes.

Per tant, tal i com marca el règim laboral i les condici-
ons de treball subjectes a la legislació de la funció pú-
blica de la Generalitat de Catalunya, el Departament 
d’Interior no és el responsable de proveir d’allotjament 
als seus funcionaris en el cas que el lloc de treball si-
gui diferent del lloc de feina, ni de compensar-los eco-
nòmicament per aquesta circumstància. Fer-ho seria 
un greuge respecte la resta de funcionaris del Cos de 
Mossos d’Esquadra i d’altres serveis de la Generalitat 
de Catalunya.

Amb tot, durant la proppassada Comissió d’Interior 
del dia 18 d’abril de 2013 es va donar resposta a les in-
quietuds dels apartats d i e a través del debat i votació 
de la proposta de resolució 250-00213/10.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fons d’inversió BS Commodities
Tram. 314-00903/10

Resposta del Govern
Reg. 13330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00903/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el fons d’inversió BS Commodities

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Sara Vilà Galan

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

La competència de supervisió dels fons d’inversió cor-
respon a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i 
la competència de supervisió de les entitats bancàries 
correspon al Banc d’Espanya.

Aquesta problemàtica aborda aspectes globals o su-
pranacionals i va més enllà de la normativa espanyola. 
És un tema, doncs, que s’està tractant en les agendes 
d’institucions i organismes internacionals.

Barcelona, 24 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes amb l’Associació Nacio-
nal d’Afectats per Adopcions Irregulars
Tram. 314-00904/10

Resposta del Govern
Reg. 13313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00904/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contactes amb l’Associació Nacional d’Afectats per 
Adopcions Irregulars

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

Amb aquest text també donem resposta a la pregunta 
parlamentària 314-00905/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que en 
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data 19 de març de 2012 la directora de l’Institut Ca-
talà de l’Acolliment i de l’Adopció va mantenir una re-
unió amb el president de l’Associació Nacional d’Afec-
tats per Adopcions Irregulars (ANADIR).

El Departament de Benestar Social i Família dóna su-
port a aquesta associació mitjançant cessió d’espais i 
suport logístic.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el suport a l’Associació Nacional 
d’Afectats per Adopcions Irregulars
Tram. 314-00905/10

Resposta del Govern
Reg. 13313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00904/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions i els estudis amb relació 
a possibles casos d’infants robats a Cata-
lunya
Tram. 314-00906/10

Resposta del Govern
Reg. 13255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00906/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions i els estudis amb relació a possibles casos 
d’infants robats a Catalunya

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-00906/10 i 314-00907/10.

La Direcció General de la Policia ha creat un àmbit es-
pecífic en la línia de poder registrar i portar als jutjats 
els casos de nadons sostrets en néixer. Aquesta especi-
ficitat es va crear al juny del 2011 i, fins a l’actualitat, 
no hi ha hagut cap denúncia al respecte.

Per la seva banda, la Direcció General d’Execució 
Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, en el transcurs 
d’una trobada amb l’Associació SOS Bebés Robados 
de Catalunya, va informar les seves representants dels 
serveis que se’ls pot oferir des de les Oficines d’Aten-
ció a les Víctimes dels Delictes dependents del De-
partament de Justícia. En concret, se’ls va explicitar 
que la cartera de serveis de les Oficines inclou una 
primera acollida, la facilitació d’informació i orien-
tació jurídica, l’acompanyament a judici i la interven-
ció i seguiment psicològic. A més, les Oficines estan 
en contacte amb el Servei d’Orientació Jurídica per 
tal de facilitar, quan escau, la sol·licitud d’assistència 
jurídica gratuïta.

Per altra banda, la Direcció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència (DGAIA), a més de col·laborar 
amb els estaments judicials pel que fa als processos 
endegats de jurisdicció voluntària per a la recerca 
d’orígens biològics de persones adoptades en el pas-
sat (regularment o irregularment), du a terme, des de 
l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, les 
accions de recerca d’orígens biològics que el dret fo-
ral civil català atribueix a l’entitat competent en ma-
tèria de protecció a la infància i l’adolescència, la re-
alització de l’exercici del dret a conèixer els propis 
orígens d’aquelles persones que han estat separades 
de la seva família natural ja sigui regularment o ir-
regularment (els articles 30.2, 117.2. i 3. de la Llei 
14/2010 es refereixen a qualsevol persona i l’article 
235-49 del Codi civil de Catalunya es refereix a una 
persona adoptada). L’any 2012 es varen tramitar 115 
sol·licituds de recerca.

Barcelona, 23 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions relatives a la confirma-
ció de casos d’infants robats a Catalunya
Tram. 314-00907/10

Resposta del Govern
Reg. 13255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00906/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autorització per a l’estelada al Parc 
de Bombers de la Generalitat de Girona
Tram. 314-00908/10

Resposta del Govern
Reg. 13256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00908/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització per a l’estelada al Parc de Bombers de la 
Generalitat de Girona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-00908/10.

No.

Barcelona, 22 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució de la societat AMB
Tram. 314-00996/10

Resposta del Govern
Reg. 13323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00996/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la constitució de la societat AMB

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:

El Departament estava informat de la constitució de la 
societat mixta entre l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na i Agbar per a la distribució i abastament de l’aigua 
en baixa a diferents municipis de l’àrea metropolitana.

Amb relació a la pregunta referent a les actuacions de 
control i supervisió dutes a terme per la Generalitat de 
Catalunya, sobre la constitució de la societat d’econo-

mia mixta (SEM), participada per AGBAR i AMB, us 
informem que:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no té atribuï-
des facultats de control i supervisió sobre el procés de 
constitució de la SEM. Aquestes facultats tindrien una 
molt difícil justificació i es podrien considerar com a 
contràries al principi d’autonomia local, reconegut per 
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, sobretot si ver-
sen sobre la forma jurídica que ha d’adoptar la pres-
tació del serveis públics, dels quals en són titulars els 
ens locals de Catalunya i l’AMB, en aquest cas.

Malgrat això, l’ACA ha analitzat el contingut de la 
do cumentació per constatar si efectivament l’objecte 
de la SEM es circumscriu als serveis de titularitat de 
l’AMB, amb la finalitat de vetllar per al respec-
te de l’àmbit competencial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Tan bon punt s’ha detectat que, en la documentació 
relativa a l’establiment del servei del cicle integral de 
l’aigua, s’ha incorregut en extralimitacions que afec-
ten les competències de la Generalitat, aquesta ha re-
accionat interposant el corresponent recurs contenciós 
administratiu, davant la sala contenciosa administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No 
obstant això la Generalitat no ha desistit en trobar una 
solució acordada sobre la base de l’estricte respecte de 
la legalitat existent.

Finalment, amb relació a la pregunta referent, a les 
actuacions de control, per part de la Generalitat de 
la situació derivada de la falta d’un contracte de sub-
ministrament de l’aigua en baixa, entre l’Àrea Metro-
politana de Barcelona i AGBAR, informem que:

Congruentment amb l’anterior exposició, sinó s’osten-
ten facultats de control sobre les possibles formes que 
pot adoptar la prestació dels serveis de titularitat dels 
diversos ens locals de Catalunya, i en aquest cas, de 
l’AMB, s’ha de concloure que recau exclusivament so-
bre el titular del servei la responsabilitat de vetllar que 
el serveis es prestin respectant la legalitat vigent. Per 
tant, aquesta és una qüestió que és facultat exclusiva 
de l’AMB.

Barcelona, 22 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’adjudicació de la gestió de l’aigua de la 
xarxa d’abastament Ter Llobregat a Acciona
Tram. 314-00997/10

Resposta del Govern
Reg. 13324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00997/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació de la gestió de l’aigua de la xarxa d’abas-
tament Ter Llobregat a Acciona

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:

La Disposició addicional primera, punt 2, de la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa, estableix que els in-
gressos que es derivin de l’explotació i la gestió de les 
instal·lacions que integren a la xarxa Ter - Llobregat 
es computen com a ingressos de la Generalitat i s’han 
de destinar a l’exercici de les competències de la Ge-
neralitat en matèria d’aigües. A través de l’elaboració 
d’un contracte programa amb el Govern de la Genera-
litat, es podran programar les actuacions necessàries 
en matèria d’aigües, que caldrà realitzar al llarg de les 
diferents anualitats.

La comissió de preus de Catalunya és la que aprova 
les tarifes sobre el servei, corresponents al subminis-
trament en alta a través del sistema Ter Llobregat. En 
aquest sentit, la comissió de preus del 10/12/2012 va 
aprovar fixar la tarifa mitjana d’ATLL en 0.7088  €/m3, 
a partir de l’1 de gener de 2013, amb un termini d’as-
soliment de dos anys, i que per al 2013 es correspon 
amb una tarifa mitjana de 0.6511 €/m3. Aquesta tarifa 
suposa un increment del 4,26% sobre la que es troba-
va en aplicació al 2012, similar a l’increment de l’IPC 
català del 2012.

Finalment, aquest Departament no considera proce-
dent la idea de preveure cap compensació econòmica 
atès que no existeix ni dany ni perjudici causat pel fet 
d’haver adjudicat la gestió a una empresa especialit-
zada.

Barcelona, 22 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de reunions tingudes amb el 
Govern de l’Estat en la Subcomissió de Se-
guiment Normatiu, Prevenció i Solució de 
Conflictes amb relació al Reial decret llei 
14/2010, de mesures urgents de racionalitza-
ció de la despesa pública en l’àmbit educatiu
Tram. 314-01008/10

Resposta del Govern
Reg. 13460, 13532 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01008/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de reunions tingudes amb el Govern 
de l’Estat en la Subcomissió de Seguiment Normatiu, 
Prevenció i Solució de Conflictes amb relació al Reial 
decret llei 14/2010, de mesures urgents de racionalit-
zació de la despesa pública en l’àmbit educatiu

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a les 
preguntes amb número de tramitació 314-01008/10 a 
314-01010/10, ambdues incloses.

Mitjançant la Resolució GRI/1612/2012, de 30 de ju-
liol, es va fer públic un Acord de la Subcomissió de 
Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflic-
tes de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, de 20 
de juny de 2012, d’obrir negociacions sobre les discre-
pàncies competencials formulades per la Generalitat 
de Catalunya davant el Reial decret llei 14/2012, de 
20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 
21 d’abril de 2012).

El termini per plantejar el recurs d’inconstitucionali-
tat davant el Tribunal Constitucional en relació amb 
aquest Reial decret llei finalitzava el dia 23 de juliol de 
2012. No obstant i això, en el si de la Subcomissió es-
mentada de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, 
el dia 25 de juny de 2012 es va adoptar, a iniciativa del 
Govern de la Generalitat, l’acord d’iniciar negociaci-
ons dirigides a resoldre aquestes discrepàncies com-
petencials, a l’empara de l’article 33.2 de la Llei orgà-
nica del Tribunal Constitucional, precepte que permet 
ampliar el termini per interposar el recurs d’inconsti-
tucionalitat fins a 9 mesos a partir de la publicació de 
norma, per tal que ambdues parts intenten solucionar, 
utilitzant aquesta via de negociació extraprocessal, les 
discrepàncies d’ordre competencial que planteja, en 
aquest cas, el Reial decret llei.
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L’Acord de la Subcomissió d’iniciar les negociacions 
fou comunicat al Tribunal Constitucional, mitjançant 
escrits de la representació de l’Estat i de la Genera-
litat de 27 de juny i de 4 de juliol de 2012, respecti-
vament.

L’objecte de les discrepàncies competencials que es 
van plantejar pel Govern de la Generalitat versaven so-
bre quatre articles diferents que preveuen mesures en 
l’àmbit educatiu i modifiquen la Llei orgànica d’uni-
versitats. En concret, les discrepàncies es van plantejar 
sobre els articles següents:

– L’article 3, relatiu a la jornada lectiva, i l’article 4, re-
latiu a la substitució de professors, que corresponen al 
Títol I, referent a l’educació no universitària.

– L’article 6, que modifica la Llei orgànica d’univer-
sitats en diferents aspectes, i l’article 7, que estableix 
previsions relatives al finançament de les beques i 
ajuts a l’estudi, ambdós corresponents al Títol II, rela-
tiu a l’ensenyament universitari.

Les mesures adoptades pel Reial decret llei estatal 
s’emparen formalment en la necessitat de racionalit-
zar la despesa per donar compliment a l’objectiu de 
dèficit públic. S’argumenta per part de l’Estat que com 
que és sobre les comunitats autònomes que recau la 
major part de la despesa en educació, cal racionalitzar 
aquesta despesa, per ajudar-les a assolir l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària. És també aquesta dimensió 
econòmica, la que justifica a parer de l’Estat el recurs 
a l’instrument jurídic del reial decret llei, atès que es 
considera que les mesures que es preveuen resulten ab-
solutament necessàries per complir amb els objectius 
de consolidació fiscal i reducció del dèficit.

La Generalitat va plantejar les discrepàncies en consi-
derar que aquests quatre preceptes vulneren les com-
petències de la Generalitat. En concret, els articles 3 
i 4 vulnerarien les competències de la Generalitat en 
matèria d’ensenyament (article 131 EAC); l’article 6, 
apartats tres i quatre, s’excedirien dels requisits cons-
titucionals exigits al decret llei, en la mesura que no 
s’aprecia el requisit de la urgència (art. 86 CE); l’apar-
tat u de l’article 6 vulneraria les competències de la 
Generalitat en matèria d’universitats (article 172 EAC) 
i l’article 7 vulneraria l’autonomia financera de la Ge-
neralitat (arts. 156.1 CE i 211 EAC).

El Govern de la Generalitat va plantejar les discrepàn-
cies de forma totalment coincident amb el dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries 7/2012, de 8 de 
juny, que va resoldre per unanimitat considerar que no 
eren conforme el marc constitucional i estatutari els 
articles 3, 4, 6, apartats 1, 3 i 4 i 7 del Reial decret llei 
14/2012, de 20 d’abril.

Les reunions per intentar resoldre les discrepàncies 
van tenir lloc els dies 18 de desembre de 2012, pel que 
fa a la representació de la Generalitat de Catalunya, i 
19 de desembre de 2012, en relació a la celebració de 

la reunió del Grup de Treball de la Subcomissió de Se-
guiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes.

Una vegada plantejats els termes de les discrepànci-
es, respecte les mesures en l’àmbit de l’ensenyament 
universitari, es van formular propostes de solució a fi 
d’interpretar que el contingut del Reial decret llei s’ha-
via d’entendre que era respectuós amb els marges de 
decisió que corresponen a la Generalitat en matèria 
de política universitària per raó de les seves compe-
tències i proposant un nou redactat per a l’article 7 res-
pecte el finançament de les beques i ajuts, però amb-
dues representacions no van arribar a un acord final.

En relació a les mesures que afecten l’educació no uni-
versitària, les possibilitats d’acord es van limitar a al-
gunes propostes inicials relatives a les mesures que 
afecten la jornada del personal docent, que no van 
tirar endavant, i respecte la resta de previsions es va 
descartar plantejar possibles solucions atesa la distàn-
cia entre ambdues postures que es va fer palesa en la 
reunió del Grup de Treball.

En conseqüència, i davant la impossibilitat de resoldre 
les discrepàncies competencials per via extraproces-
sal es va interposar, per part del Govern de la Gene-
ralitat, el corresponent recurs d’inconstitucionalitat el 
dia 17 de gener de 2013, contra els mateixos preceptes 
que havien estat objecte de negociació i que d’acord 
amb el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàri-
es vulneren la Constitució o l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya.

Barcelona, 22 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les solucions proposades pel grup de 
treball de la Subcomissió de Seguiment Nor-
matiu, Prevenció i Solució de Conflictes amb 
relació al Reial decret llei 14/2010, de mesu-
res urgents de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu
Tram. 314-01009/10

Resposta del Govern
Reg. 13460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01008/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interposició d’un recurs d’inconstitu-
cionalitat contra el Reial decret llei 14/2010, 
de mesures urgents de racionalització de 
la despesa pública en l’àmbit educatiu
Tram. 314-01010/10

Resposta del Govern
Reg. 13460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01008/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de reforma del govern i la 
gestió per a l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 314-01025/10

Resposta del Govern
Reg. 12685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01025/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la proposta de reforma del govern i la gestió per a 
l’Hospital Clínic de Barcelona

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 314-01025/10 a 
314-01030/10 es responen conjuntament.

Des de l’any 2008 en què es va produir el traspàs de la 
titularitat de l’Hospital Clínic des de l’Estat Espanyol 
a la Generalitat de Catalunya està pendent la constitu-
ció definitiva d’un ens jurídic de governança d’aquest 
hospital. Mentrestant, i de forma transitòria, l’Hospi-
tal s’ha regit per una modificació provisional dels seus 
estatuts originals i amb un Patronat constituït per un 
membre del Departament de Salut i un del Departa-
ment d’Economia i per una majoria de patrons inde-
pendents.

La Sindicatura de Comptes va assenyalar al seu infor-
me emès l’any 2012 que aquesta era una situació ir-
regular per la seva perduració en el temps i que calia 
esmenar el més aviat possible. Per tal de regularitzar 
aquesta situació, el Departament de Salut va endegar, 
l’any 2012, un procés d’anàlisi de la millor fórmula ju-
rídica possible i del procés necessari per a la trans-
formació que permeti a aquest hospital continuar fent 
la seva tasca assistencial, docent i de recerca amb la 

qualitat i excel·lència que ha vingut duent a terme en 
els últims anys. La missió del nou ens seria la de con-
tinuar prestant serveis vinculats al contracte de pres-
tació pública que té actualment l’Hospital Clínic amb 
el Catsalut.

Les fórmules estudiades tenen com a eix principal 
separar el patrimoni de la gestió, mantenint el patri-
moni de titularitat pública i dotant a la gestió d’una 
fórmula jurídica, que assegurant la prestació pública 
i garantint que serà un ens sense afany de lucre, pu-
gui dotar-se d’elements de flexibilitat i autonomia que 
li permetin assolir un compromís dels seus professio-
nals encara més fort del que ja es dóna actualment en 
aquest hospital. Aquest fort compromís dels professi-
onals ha constituït la base fonamental per a uns resul-
tats d’excel·lència que han col·locat l’hospital de forma 
mantinguda en els últims deu anys en la posició nú-
mero 1 d’Espanya en eficiència i qualitat assistencial i 
l’han situat entre els primers 25 hospitals del món en 
producció científica.

La fórmula plantejada per l’ens de gestió seria la 
d’una Fundació, però a dia d’avui encara no està de-
finida ni la composició del Patronat ni el possible ca-
pital fundacional. S’ha començat a treballar en una 
proposta d’estatuts i estem encara pendents d’obrir 
un procés de reflexió i anàlisi entre els professionals 
de l’Hospital per tal de definir el grau i la manera de 
la seva possible participació en la governança i en la 
gestió de l’entitat.

Els criteris del Departament a l’hora de decidir i exe-
cutar aquests canvis són:

a) Assegurar la titularitat pública del patrimoni de 
l’hospital.

b) Mantenir la continuïtat en la prestació de servei 
públic en el marc del contracte d’activitat i econòmic 
amb el CatSalut.

c) Millorar l’eficiència de l’entitat.

d) Que l’ens de gestió sigui una entitat sense ànim de 
lucre i que garanteixi un alt compromís i participació 
dels professionals en la seva governança i gestió.

e) Que els seus treballadors mantinguin el mateix rè-
gim laboral que tenen en l’actualitat en el marc d’un 
conveni col·lectiu propi.

És voluntat del Govern enllestir una proposta durant 
l’exercici 2013 que compti amb el màxim consens de 
totes les parts implicades en el procés, direcció del 
Clínic, personal i formacions polítiques amb represen-
tació parlamentària.

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 els canvis en la fórmula jurídica, els 
patrons, el capital i els estatuts proposats 
per a l’Hospital Clínic de Barcelona
Tram. 314-01026/10

Resposta del Govern
Reg. 12685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01025/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons, els beneficis i els inconveni-
ents dels canvis en tots els àmbits a l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona
Tram. 314-01027/10

Resposta del Govern
Reg. 12685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01025/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estratègies per a les reformes en la 
Corporació Sanitària Clínic
Tram. 314-01028/10

Resposta del Govern
Reg. 12685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01025/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions de la Corporació Sanità-
ria Clínic amb els diversos ens de participa-
ció en aquesta corporació per a la proposta 
de reformes del 2011 ençà
Tram. 314-01029/10

Resposta del Govern
Reg. 12685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01025/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el moment de l’aprovació de les refor-
mes de la Corporació Sanitària Clínic
Tram. 314-01030/10

Resposta del Govern
Reg. 12685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01025/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les assignacions pressupostàries per 
a cada regió i sector sanitari del 2003 al 2012 
i les previsions per al 2013
Tram. 314-01041/10

Resposta del Govern
Reg. 12686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01041/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les assignacions pressupostàries per a cada regió 
i sector sanitari del 2003 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:

L’evolució de l’assignació pressupostària per regions 
sanitàries es detalla en l’annex. Pel que fa a les previsi-
ons per a l’any 2013, el pressupost de la Generalitat de 
Catalunya està en fase d’elaboració, i per aquest motiu 
no es disposa d’informació sobre l’assignació pressu-
postària corresponent.

Barcelona, 23 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 la planificació de l’activitat i dels cen-
tres sanitaris de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) i del Baix Llobregat per al pe-
ríode 2013-2016
Tram. 314-01045/10

Resposta del Govern
Reg. 12687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01045/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la planificació de l’activitat i dels centres sanitaris de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i del Baix Llo-
bregat 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 2011-2015 és l’instrument indicatiu i el 
marc de referència de totes les actuacions públiques en 
matèria de salut en l’àmbit de la Generalitat de Cata-
lunya. Aquest Pla aborda les principals línies de canvi 
i transformació del sistema sanitari de Catalunya i és 
el marc per al desenvolupament del model d’atenció 
assistencial adaptat a les noves necessitats sanitàries 
de la població, així com a la millora de la gestió i dels 
resultats de la sanitat pública.

Pel que fa a l’activitat sanitària, el Pla de salut mar-
ca unes prioritats assistencials, amb incidència directa 
sobre l’activitat assistencial en el territori, que estan en 
diferents fases de desenvolupament i que s’aniran con-
solidant fins al 2015.

Cal destacar, com a línies d’actuació per a aquest pe-
ríode:

– L’orientació als malalts crònics. Actuacions que im-
pliquen un canvi en l’orientació dels serveis sanitaris a 
nivell de l’atenció primària, especialitzada i sociosani-
tària. Les actuacions que estan en període de planifi-
cació i/o implementació tant a l’Hospitalet de Llobre-
gat com en tot el Baix Llobregat són les següents:

• Implantar processos clínics integrats per a diferents 
patologies cròniques (malaltia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC)/asma, diabetis, insuficiència cardía-
ca congestiva (ICC), depressió).

• Potenciar els programes de protecció i promoció de 
la salut i prevenció de les malalties impulsat conjun-
tament amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya i 
amb la col·laboració d’altres administracions i/o depar-
taments. Ja hi ha experiències en fase de planificació 

i/o anàlisi de situació amb diferents ajuntaments del 
territori.

• Potenciar l’autoresponsabilització dels pacients i dels 
cuidadors amb la seva salut i fomentar l’autocura, amb 
l’extensió del programa Pacient expert Catalunya a 
tots els sectors sanitaris.

• Desenvolupar alternatives assistencials en el marc 
d’un sistema integrat amb la potenciació de l’atenció 
primària com a nucli assistencial de la cronicitat; mo-
dels d’atenció alternatius a l’hospitalització (hospitals 
de dia per a la gestió de malalties cròniques, l’atenció a 
pacients subaguts i hospitalització domiciliària i nous 
models de relació amb les residències geriàtriques).

• Programes territorials d’atenció als pacients crònics 
complexos, amb un model proactiu d’atenció a aquests 
malalts detectats mitjançant sistemes d’estratificació 
de la població en risc.

• Implantar programes d’ús racional del medicament, 
millorant el pla de medicació amb l’extensió de la re-
cepta electrònica, ja implantada totalment a l’atenció 
primària, de forma progressiva, a l’atenció especialit-
zada, la xarxa de salut mental i addiccions, i els cen-
tres sociosanitaris.

− La millora de la resolució en els àmbits de relació 
més freqüent entre l’atenció primària i l’atenció es-
pecialitzada (oftalmologia, aparell locomotor i salut 
mental) de forma esglaonada, mitjançant pactes i ali-
ances entre l’atenció primària i l’atenció especialitza-
da, per tal de millorar tant la capacitat resolutiva de 
l’atenció primària com l’accessibilitat a l’especialista 
en els casos necessaris.

Pel que fa específicament a l’atenció especialitzada, la 
planificació d’actuacions es basa en:

− Consolidació de processos de transversalitat i incre-
ment d’eficiència en la gestió com en el cas del Con-
sorci Sanitari Integral i els seus centres de l’Hospitalet 
de Llobregat i Sant Joan Despí.

− L’aliança entre hospitals per a la prestació de ser-
veis en el territori de manera més eficient, pròxima 
i segura per als malalts com, per exemple, la crea-
ció de serveis unificats funcionalment, com el Servei 
de Cirurgia Vascular entre l’Hospital Universitari de 
Bellvitge i l’Hospital Moisès Broggi, o les aliances 
estratègiques entre l’Institut Català d’Oncologia i di-
ferents hospitals del territori pel que fa a l’atenció als 
malalts oncològics.

− L’aprofitament i optimització dels nous recursos 
hospitalaris instal·lats en el territori en els últims anys, 
amb potencialitat per a l’increment de l’atenció en la 
proximitat.

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 els serveis contractats a Método 3 en 
el període 2004-2010
Tram. 314-01050/10

Resposta del Govern
Reg. 13461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01050/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els serveis contractats a Método 3 en el període 
2004-2010

Grup Parlamentari: GP CiU

Proponents: Maria Senserrich i Guitart

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

El passat 20 de febrer d 2013, el conseller de la Presi-
dència i portaveu del Govern, Francesc Homs, va in-
formar que els informes contractats per la Generalitat 
i que puguin fer referència a l’empresa la Método 3, 
dels quals es té coneixement són els següents:

1. Estudi. La realitat socioeconòmica de les explotaci-
ons dedicades al cultiu de l’avellaner a Catalunya, de 
l’any 2007, encarregat pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. Import 30.000 euros. Pro-
cediment negociat.

2. Altres estudis i informes encarregats, sobre els 
quals no hi ha informació precisa i s’està fent la recer-
ca corresponent són:

a. Servei de consultoria tècnica i de seguretat (2007).

b. Estudi sobre requalificació de terrenys rústics 
(2007).

c. Informe encarregat per la Direcció General d’Ener-
gia, en aquell moment dins del Departament d’Econo-
mia (2009).

Cal destacar que, des de l’any 2011, tots els contractes 
menors (de menys de 18.000 euros) queden totalment 
registrats a través del gestor electrònic de la contrac-
tació, implantat a tots els departaments del Govern de 
la Generalitat, i que supervisa l’Oficina de l’Avaluació 
i Control de la Contractació, que depèn del Departa-
ment de la Presidència. A banda de permetre tenir un 
control estricte de tota la contractació dels departa-
ments, la posada en marxa d’aquest registre electrònic 
ha permès guanyar en transparència.

Disposar d’aquest registre ha facilitat que, de manera 
ràpida, es pugui confirmar que des de 2011 i fins ara el 
Govern de la Generalitat no ha fet cap contracte amb 
l’empresa Mètodo 3. La tasca de comprovar contractes 
anteriors a l’any 2011 és més lenta i complicada, atès 

que la informació roman en cadascun dels organismes 
contractats.

3. L’empresa Método 3 va concórrer en convocatòries 
de subvencions de lliure concurrència, que no formen 
part de la recerca que el Govern està realitzant.

Tal com va anunciar el conseller i portaveu, a mesura 
que es vagi disposant de més informació, serà facili-
tada.

Barcelona, 22 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes dels impagaments dels 
deutes contrets amb els ajuntaments
Tram. 314-01055/10

Resposta del Govern
Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01055/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes dels impagaments dels deutes contrets amb 
els ajuntaments

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita 314-01055/10, conjuntament amb les 
número de tramitació 314-01059/10 i 314-01060/10.

El Govern de la Generalitat no maltracta cap muni-
cipi. El Govern paga els seus deutes als Ajuntaments 
amb molta dificultat, però ho fa de forma objectiva i 
d’acord amb les necessitats reals de cada municipi. 
Mai aquest Govern ha tingut en compte el color polític 
dels municipis per a actuar de forma desigual.

Per tant, no hi ha cap política deslleial, sinó una difi-
cultat econòmica evident, situació que es veu agreuja-
da com a conseqüència directa d’un conjunt de factors 
que han generat greus dificultats en la liquiditat de la 
tresoreria de la Generalitat. Entre aquests factors, no-
tòriament coneguts, cal esmentar la crisi econòmica i 
financera mundial, l’incompliment per part del govern 
central dels compromisos econòmics contrets amb 
Catalunya, la baixada dels ingressos i el tancament 
dels mercats, que han afectat la liquiditat de totes les 
administracions públiques i també la de la tresoreria 
de la Generalitat.
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Pel que fa a la previsió per realitzar els pagaments, 
l’efectivitat dels pagaments pendents dependrà de les 
disponibilitats de la Tresoreria de la Generalitat en ca-
da moment.

El Govern treballa per evitar la destrucció de llocs de 
treball i per reactivar l’economia en multitud de fronts 
i accions.

Pel que fa a l’ERO de l’Ajuntament, respon a les ne-
cessitats d’estabilitat pressupostària que ha de complir 
i no a motius de tresoreria, ja que un ERO mai s’inicia 
per motius pressupostari.

Barcelona, 22 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva responsabilitat en l’acomia-
dament de treballadors de l’Ajuntament de 
Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-01059/10

Resposta del Govern
Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01055/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’impagament del deu-
te a l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) i 
el pacte de govern en aquest ajuntament
Tram. 314-01060/10

Resposta del Govern
Reg. 13462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01055/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb els ajuntaments amb re-
lació a l’aplicació el 2010 de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01061/10

Resposta del Govern
Reg. 13325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01061/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el deute amb els ajuntaments amb relació a l’apli-
cació el 2010 de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis, Marta Ribas Frías

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 
314-01061/10 a 314-01065/10, amb les següents consi-
deracions:

Us trameto en Annex I la informació sol·licitada.

Si les disponibilitats pressupostàries ho permeten, la 
Generalitat de Catalunya obrirà una partida destinada 
a les subvencions dels programes de barris pendents 
de pagament i vetllarà per tal que el Departament 
d’Economia i Coneixement faci efectiu l’ingrés de les 
subvencions corresponents per a les despeses acredita-
des de les subvencions corresponents.

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 deute amb els ajuntaments amb re-
lació a l’aplicació el 2011 de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01062/10

Resposta del Govern
Reg. 13325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01061/10.



7 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 76

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb els ajuntaments amb re-
lació a l’aplicació el 2012 de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-01063/10

Resposta del Govern
Reg. 13325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01061/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació econòmica per a l’aplicació 
el 2013 de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-01064/10

Resposta del Govern
Reg. 13325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01061/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de pagament del deute 
amb els ajuntaments amb relació a l’aplica-
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, del 2010 ençà
Tram. 314-01065/10

Resposta del Govern
Reg. 13325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01061/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres de la 
línia 9 del metro
Tram. 314-01094/10

Resposta del Govern
Reg. 13326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01094/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres de la línia 9 del metro

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Quim Arrufat Ibáñez

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

Actualment està en servei el tram IV de la Línia 9, de 
la Sagrera fins a Can Zam i de la Sagrera fins a Gorg, 
que té 10,9 km de longitud i 12 estacions. En aquest 
tram només resten les estacions Sagrera Hondures i 
Sagrera TAV, actualment en execució.

A tota la línia 9 s’han construït 44,3 km dels 50 km de 
línia previstos, la qual cosa suposa el 89% del total. El 
percentatge de les estacions en construcció o acabades 
és d’un 94 %, tenint en compte les 12 que ja estan to-
talment en funcionament. La resta d’estacions acaba-
des són les 13 del tram I, de l’aeroport a Europa/Fira, i 
7 de les 15 del tram II, del carrer A de la Zona Franca 
a la Zona Universitària.

El tram II de la L9/L10 donarà servei al barri de la 
Marina de la Zona Franca, mentre que el tram I, que 
arribarà fins l’aeroport, no discorre per aquest barri.

En cap moment s’ha canviat la infraestructura inicial-
ment prevista de la línia 9, si bé la planificació dels 
treballs i posada en servei dels diferents trams s’estan 
reprogramant d’acord amb les disponibilitats pressu-
postàries.

Actualment, la xarxa d’autobusos de TMB garanteix 
la cobertura territorial en transport públic al barri de 
la Marina de la Zona Franca.

A la propera reunió de la comissió de seguiment de les 
obres de la L9 / L10 a la Zona Franca, aquest Departa-
ment informarà els representants veïnals de l’evolució 
de les obres, tal com s’ha fet fins ara. D’altra banda, 
al punt d’atenció al ciutadà (PAC), ubicat al carrer de 
la Mare de Deu del Port núm. 319, s’atenen els dubtes 
que puguin sorgir als veïns de la Zona Franca.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla parcial del centre direccional de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) i 
sobre el requeriment per a declarar sòl con-
taminat l’abocador de Can Planas
Tram. 314-01095/10

Resposta del Govern
Reg. 13327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01095/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla parcial del centre direccional de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) i sobre el requeriment per a 
declarar sòl contaminat l’abocador de Can Planas

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: Quim Arrufat Ibáñez

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

– El darrer planejament tramitat i vigent pel que fa al 
Centre Direccional és el següent:

– Planejament general: la tercera Modificació puntual 
del Pla general metropolità referit al sector del Centre 
Direccional va ser aprovada definitivament per resolu-
ció del Conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques en data de 2008.

– Planejament derivat: la Modificació puntual del Pla 
parcial urbanístic va ser aprovada definitivament per 
la Comissió d’urbanisme de Barcelona en data 22 de 
setembre de 2005. Posteriorment es va aprovar, en da-
ta 25 de maig de 2008, el text refós i el 23 de juliol de 
2008 es va aprovar la modificació del nombre i gran-
dària dels habitatges protegits.

– Pel que fa a l’àmbit de Can Planas, la comissió de 
seguiment del conveni establert el 2006 entre l’Ajun-
tament de Cerdanyola del Vallès, el Consorci Urbanís-
tic del Centre Direccional, l’Entitat Metropolitana de 
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i l’Agència 
de Residus de Catalunya va validar el 19 de desem-
bre de 2012 els documents presentats en el marc de la 
segona opinió tècnica per a la remeiació dels terrenys 
en qüestió.

D’acord amb el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, 
segons el qual s’estableix la relació d’activitats poten-
cialment contaminants del sòl, els criteris i els estàn-
dards per a la declaració de sòls contaminats, i en base 
a l’anàlisi quantitativa de risc efectuada, el sòl no es 
pot declarar com a contaminat en cap dels dos escena-
ris de situació actual i futura plantejats.

– El passat 24 de desembre de 2012 el conseller de 
Territori i Sostenibilitat va resoldre encarregar a la Se-

cretaria de Territori i Mobilitat, a través dels serveis 
tècnics de l’Institut Català del Sòl, la redacció del Pla 
director urbanístic per a la delimitació i ordenació del 
Centre Direccional de Cerdanyola.

L’11 de febrer de 2013, l’Incasòl va trametre l’Avanç 
de Pla director urbanístic a la Secretaria de Territori i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
per a la seva tramitació.

– El Dictamen hidrogeològic i el Dictamen d’AQR 
(Anàlisi Quantitativa de Risc), a partir de l’anàlisi de 
la informació disponible i de noves dades de camp ob-
tingudes, ha realitzat una diagnosi del dipòsit de Can 
Planas i analitza els riscos que suposa per a la salut de 
les persones en el seu entorn, en la situació actual. Pel 
que fa al planejament en redacció, aquests dictàmens 
condicionen quins són els usos compatibles en l’entorn 
de l’abocador, i estableixen quines actuacions de mi-
llora s’han de portar a terme per tal de garantir que 
l’opció més adequada és millorar el sistema de confi-
nament actual dels residus.

En qualsevol cas, el planejament en redacció incorpo-
ra en les alternatives de la fase d’avanç les recoma-
nacions d’aquests dictàmens, i en les fases posteriors 
haurà d’incorporar les actuacions de millora i recoma-
nacions que els dictàmens formulen.

– L’execució del planejament és un procés dinàmic i 
encara està incomplet. Pel que fa als sistemes, el Con-
sorci té pendent de formalitzar la cessió a l’Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès dels sistemes locals de cessió 
obligatòria i gratuïta. Pel que fa a les zones, el Consor-
ci té pendent de formalitzar el lliurament de diverses 
finques de resultat a diversos propietaris expropiats, en 
pagament del preu just d’expropiació.

– La redacció d’un nou planejament i l’establiment 
d’una nova ordenació pot afectar la composició de les 
zones i sistemes i, per tant, diverses de les finques de 
resultat que havien estat delimitades d’acord amb l’an-
terior ordenació. El planejament s’executarà mitjan-
çant el sistema d’actuació que determini, i mitjançant 
l’instrument de gestió urbanística corresponent, que 
haurà de tenir en compte els drets i deures de les fin-
ques inicials i resultants de la nova ordenació.

– El Consorci no ha tramitat ni ha aprovat mai cap ins-
trument de planejament general ni de planejament de-
rivat, i aquest mai ha estat el seu «objectiu principal». 
El Consorci ha estat l’administració actuant designa-
da per a l’execució del planejament esmentat. Concre-
tament ha estat el beneficiari del procés expropiador, 
i l’administració expropiant ha estat l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès que ha aprovat l’instrument de ges-
tió (Projecte de taxació conjunta). Està previst que el 
Consorci continuï essent l’administració actuant fins a 
l’execució completa del sector, en compliment del que 
disposa l’article 2 dels seus estatuts «El Consorci té 
com a objecte actuar com a administració actuant en 
el desenvolupament urbanístic del Centre Direccional 
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Cerdanyola, en l’àmbit inclòs en el terme municipal 
de Cerdanyola del Vallès i coordinar l’actuació dels 
ens consorciats en el planejament, gestió, urbanitza-
ció, prestació de serveis públics i comercialització dels 
terrenys inclosos en el seu àmbit.»

– La sentència de la secció 5a. de la Sala del Conten-
ciós Administrativa del Tribunal Suprem, de data 20 
d’abril de 2011 (recurs 2247/2007), va anul·lar la sen-
tència de la secció tercera de la Sala del Contencio-
sa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de 26 de gener de 2007 (recurs 103/2003), 
i, en conseqüència, va estimar el recurs contenciós-
administratiu presentat contra l’aprovació del planeja-
ment «per excloure del referit àmbit del Centre Direc-
cional de Cerdanyola els terrenys qualificats amb clau 
6c en el Pla general metropolità, situats al sud del sec-
tor fins al límit del Parc de Collserola».

El planejament en redacció haurà d’adequar-se al con-
tingut d’aquesta sentència.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el diners destinats a pagar l’assesso-
rament i la realització d’informes a la consul-
tora Deloitte del 2011 ençà
Tram. 314-01174/10

Resposta del Govern
Reg. 13463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01174/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el diners destinats a pagar l’assessorament i la realitza-
ció d’informes a la consultora Deloitte del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita 314-01174/10, conjuntament amb les 
número de tramitació 314-01175/10 i 314-01176/10.

Segons resulta de la consulta efectuada al Registre Pú-
blic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, els 
anys 2011, 2012 i gener de 2013, els Departaments de 
la Generalitat de Catalunya han adjudicat els contrac-
tes que es relacionen a continuació per a la prestació 
de serveis d’auditoria, consultoria, assessorament o as-
sistència tècnica en diversos àmbits a diferents empre-

ses la denominació legal de les quals conté l’expressió 
Deloitte:

Departament/Entitat 2011 2012 2013 Total

Benestar Social i Familia 1 1
Cultura 1 1
Economia i Coneixement 3 1 4
Empresa i Ocupació 7 8 1 16
Interior 1 1
Presidència 2 2
Salut 3 5 8
Territori i Sostenibilitat 6 5 3 14

Total general 20 23 4 47

Barcelona, 22 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tasques d’assessorament i els in-
formes fets per la consultora Deloitte del 
2011 ençà
Tram. 314-01175/10

Resposta del Govern
Reg. 13463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01174/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 13463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01174/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els procediments d’adjudicació d’es-
tacions d’inspecció tècnica de vehicles
Tram. 314-01181/10

Resposta del Govern
Reg. 13280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01181/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els procediments d’adjudicació d’estacions d’inspecció 
tècnica de vehicles

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Inés Arrimadas García

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

El règim jurídic de concessió administrativa ha estat el 
vigent a Catalunya des de l’inici, l’any 1982, de les ac-
tuacions de la Generalitat en aquest àmbit amb el pro-
cés de traspàs de competències de l’Estat en matèria 
d’indústria, fins l’entrada en vigor de la Llei 12/2008, 
de 31 de juliol, de seguretat industrial, que va establir 
per als titulars d’estacions d’inspecció tècnica de ve-
hicles un nou règim d’autorització administrativa que 
substituïa l’anterior.

L’any 1982 es va convocar el corresponent concurs de 
concessió del servei d’ITV que va ser resolt el mes 
de novembre del mateix any. Posteriorment no s’ha por-
tat a terme cap nou procés de concessió administrativa 
en relació al servei d’inspecció tècnica de vehicles

La Llei 12/2008, de 31 de juliol de seguretat indus-
trial, el Decret 30/2010, de 2 de març que aprova el 
seu reglament i el Decret 45/2010, de 30 de març que 
aprova el Pla Territorial de noves estacions d’inspecció 
tècnica de vehicles preveuen, per a l’accés a l’autorit-
zació com a titular d’ITV, un procediment de concur-
rència pública i d’adjudicació per concurs.

En aplicació d’això, l’Ordre IUE/279/2010, de 7 de 
maig va convocar el primer procediment de concur-
rència pública per accedir a l’autorització de noves es-
tacions d’ITV, en el què es preveia l’adjudicació de dos 
lots de 3 estacions cadascú, i que va ser resolt el mes 
d’octubre de 2010.

La convocatòria i resolució d’aquest procediment de 
concurrència pública es va ajustar a la normativa vi-
gent de procediment administratiu que garanteix el 
principis de transparència, llibertat d’accés, igualtat, 
lliure concurrència, publicitat i no discriminació.

Les concessions administratives adjudicades a final de 
l’any 1982, tenien una durada contractual de 20 anys 
més 3 addicionals prorrogables i finalitzaven el mes 

de juliol de 2006. El setembre de 2003, mitjançant re-
solució del conseller de Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme, es va ampliar la vigència de les concessions 
8 anys més, fins el mes de juliol de 2014. Per mantenir 
l’equilibri de la concessió, aquesta ampliació va impo-
sar als operadors del servei noves obligacions, tant en 
relació al cànon concessional com a la realització d’in-
versions addicionals per a la millora del servei.

Posteriorment per resolució del conseller de Treball i 
Industria d’agost de 2004 es va anul·lar la pròrroga an-
terior.

En el nou règim de prestació del servei d’ITV, mit-
jançant autorització administrativa que regula la Llei 
12/2008, es preveu en la seva disposició addicional se-
gona que les antigues concessionàries, que complissin 
els requisits regulats per aquesta norma, poguessin ser 
autoritzades per prestar el servei.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01182/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa Der-
bi, de Martorelles (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Inés Arrimadas García

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

El conflicte de Nacional Motor Piaggio & CSPA a 
Martorelles s’inicia a finals de l’any 2009, moment en 
què empresa i treballadors van pactar, en seu del De-
partament d’Empresa i Ocupació, un acord de produc-
ció que incloïa unes garanties indemnitzatòries per 
al supòsit que es presentés un expedient de regulació 
d’ocupació, però sempre comptant que l’empresa apos-
tava per la continuïtat de la producció a la planta.

El juliol de 2011, en tràmit de període de consultes 
d’expedient de regulació d’ocupació, l’empresa va as-
sumir el compromís de continuar amb l’activitat fins 
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juliol de 2012, a buscar alternatives industrials i arri-
bada la situació d’haver d’adoptar mesures de regula-
ció d’ocupació, tenir en compte els acords a que es va 
arribar al 2009.

Com a conseqüència del context econòmic en general, 
i del sector de la moto en particular, Nacional Motor 
Piaggio & CSPA, obertament, va manifestar que dei-
xava de garantir el futur de la producció a Catalunya 
i passava a explorar alternatives industrials per a la 
planta de Martorelles amb l’ajuda de la Direcció Ge-
neral d’Indústria, entre les quals hi havia un projecte 
de moto elèctrica i de Giba Holding.

En aquest context, la Direcció General de Relacions La-
borals va iniciar un procés de mediació el 30 de maig 
passat, que finalitzà amb un acord el 28 de juny de 2012.

El 15 de febrer de 2013, l’empresa va presentar un ex-
pedient de rescissió per 98 treballadors de l’empresa 
Nacional Motor, SAU i aquests darrers van demanar la 
intervenció de la Direcció General de Relacions Labo-
rals i Qualitat en el Treball, per substituir el període de 
consultes per una mediació, que finalitzà amb acord.

L’acord al qual es va arribar en període de consultes de 
l’expedient de regulació d’ocupació, s’executarà a me-
sura que es vagin produint els acomiadaments.

A grans trets, el contingut de l’acord es concreta en: 
45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 men-
sualitats, fins al 31 de desembre de 2012, i 33 dies per 
any treballat, amb un límit de 24 mensualitats, a partir 
d’aquella data i fins la baixa laboral, amb un topall su-
mant les dues quantitats de fins a 120.000 euros. Ad-
dicionalment, els treballadors percebran una quantitat 
lineal de 3.500 euros, i els treballadors de 55 o més 
anys seran integrats en un pla de rendes.

A més, es pacta que el comitè escollirà l’empresa de 
recol·locació i que els serveis de l’empresa tindran una 
durada de 9 mesos, més tres on-line; que s’abonarà un 
incentiu a cada treballador per import de 1.704 euros; i 
que als sis treballadors afectats per l’expedient propers 
a complir els 55 anys se’ls abonarà el cost del conveni 
especial per quan acabin la prestació de desocupació.

En tractar-se d’un procediment en matèria laboral, 
qualsevol incompliment de l’acord és impugnable da-
vant la jurisdicció social.

Les actuacions del Govern en relació al tancament de 
la planta de Derbi a Martorelles es van iniciar amb an-
terioritat a l’anunci de cessament de l’activitat per part 
de la multinacional Piaggio.

Des d’aquell moment, el Govern de la Generalitat, a 
través del Departament d’Empresa i Ocupació ha dut a 
terme nombroses actuacions de negociació i interme-
diació amb totes les parts implicades: direcció local, 
direcció corporativa, agents socials, les empreses pro-
veïdores i l’Ajuntament de Martorelles per trobar una 
solució que permetés continuar algun tipus d’activitat 

industrial a la planta i mantingués el major nombre de 
llocs de treball.

Cal destacar les reunions mantingudes l’any 2011 a 
la seu corporativa del grup Piaggio en què va partici-
par l’anterior Director General d’Indústria. En el marc 
d’aquestes gestions a primer nivell, el Govern va oferir a 
Piaggio la continuïtat per part de la seva activitat indus-
trial oferint la màxima intensitat d’ajuts a nivell europeu 
per la materialització del projecte, però el grup va des-
cartar aquesta opció. Les gestions del Govern, si bé no 
han aconseguit fer reconsiderar la decisió empresarial, 
sí que han permès continuar l’activitat molt més del que 
s’havia anunciat inicialment per part de Piaggio.

De forma paral·lela s’han realitzat gestions amb dife-
rents inversors per tal d’implantar altres activitats pro-
ductives a Martorelles que puguin aprofitar total o par-
cialment els medis productius de Piaggio. En un dels 
casos la inversió no es va arribar a materialitzar degut 
a un desacord entre els inversors i els actuals propieta-
ris de les instal·lacions de Martorelles, de forma que el 
projecte es durà a terme a un altre emplaçament.

Tot i la presentació definitiva de l’ERO d’extinció, el 
Govern continua treballant per tal de trobar possibles 
alternatives industrials vinculades parcialment a la 
re-industrialització d’activitat industrial vinculada al 
sector de la motocicleta, per tal que els treballadors 
de Derbi tinguin opcions a prestar els seus serveis en 
aquests nous projectes i que permetin mantenir l’acti-
vitat i l’ocupació a Martorelles.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01184/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contractació d’un assessor del Departament d’Em-
presa i Ocupació

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Inés Arrimadas García

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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El senyor Santi Vigil i Cartagena, va ser nomenat mit-
jançant Resolució EMO/232/2013, de 7 de febrer, com 
a assessor del Conseller en Projectes Transversals del 
Departament d’Empresa i Ocupació. (DOGC núm. 
6316 de 15.02.2013). Les retribucions d’aquest lloc fi-
guren al punt 3 de l’esmentada Resolució.

Pel que fa als costos socials de la contractació, segons 
les previsions contingudes en la Llei 17/2012, de 27 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2013, correspon al Departament d’Empresa i 
Ocupació, respecte el senyor Vigil, la cotització a la 
seguretat social pel conceptes i tipus de cotització se-
güents:

– Contingències comuns: 23,60 %
– Atur: 5,50 %
– Fogasa: 0,20 %
– Formació Professional: 0,60 %

Respecte aquestes cotitzacions, s’ha de tenir en comp-
te que el topall màxim de la base de cotització per a 
l’any 2013 serà de 3.425,70 €/mensuals.

El nomenament del senyor Vigil com a personal even-
tual del Departament d’Empresa i Ocupació, que no 
suposa l’acomiadament o trasllat de cap treballador, 
respon a la necessitat de disposar d’un assessorament 
en els projectes transversals que impulsa aquest de-
partament, i en especial, amb els projectes relacionats 
amb el foment en matèria d’economia productiva.

L’Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s’esta-
bleix el nombre de llocs de treball reservat a perso-
nal eventual i es regulen determinats aspectes del seu 
règim, estableix, en l’apartat 4 que al departament 
d’Empresa i Ocupació li corresponen un màxim de 
8 llocs de treball reservats a personal eventual.

Actualment al departament d’Empresa i Ocupació hi 
ha dos assessors que es corresponen amb l’Assessor 
del conseller en Projectes Transversals del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, nomenat d’acord amb la 
Resolució esmentada i l’adjunt al cap del Gabinet del 
Conseller del Departament d’Empresa i Ocupació, no-
menat d’acord amb la Resolució EMO/476/2013, de 
6 de març (DOGC núm. 6333, de 12.03.2013).

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01185/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la designació del secretari d’Ocupació

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Inés Arrimadas García

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

D’acord amb el procediment establert a l’article 26 h 
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern, el senyor Ramon 
Bonastre i Bertran, va ser nomenat mitjançat la Reso-
lució 71/2013, de 22 de gener, com a Secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals del Departament d’Empre-
sa i Ocupació, (DOGC núm. 24.1.2013 de 6300).

Al lloc de Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, 
atès que té la consideració d’alt càrrec al servei de l’ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, li resulta 
d’aplicació les disposicions en matèria retributiva pre-
vistes a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat.

Pel que fa a les funcions atribuïdes al lloc de Secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals, aquestes són les pre-
vistes a l’article 67 del Decret 352/2011, de 7 de juny, 
de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocu-
pació (DOGC núm. 5897 de 9.6.2011)

Barcelona, 25 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 els concursos del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informa-
ció atorgats a Telefónica Soluciones de In-
formática y Telecomunicaciones
Tram. 314-01187/10

Resposta del Govern
Reg. 13284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01187/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els concursos del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació atorgats a Telefónica Soluci-
ones de Informática y Telecomunicaciones

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Inés Arrimadas García

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

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya ha seguit 
les prescripcions establertes a la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, aplicable 
a la licitació per a l’aprovisionament de connectivitat i 
telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. En 
concret, en quant al procediment escollit, s’han com-
plert tots els requeriments establerts als articles 163 i 
següents de l’esmentada llei.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13468 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01188/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de la inversió prevista en el Pacte de salut 
del Vallès Occidental per a l’àrea de Terrassa

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 CatSalut ha executat inversions per un import glo-
bal de 88,4 milions d’euros a municipis del Vallès Oc-
cidental, totes elles previstes en el seu dia al Pacte de 
Salut. En concret s’han construït i posat en funciona-
ment 6 centres d’atenció primària (CAP) i se n’ha re-
modelat un altre:

CAP Matadepera
CAP Sant Genís (Rubí-3)
CAP Sant Cugat del Vallès-3
CAP Sant Quirze del Vallès
CAP Antoni Creus (Can Parellada) a Terrassa
CAP Terrassa Est
CAP Sant Quirze del Vallès (remodelació)

També han estat executades la remodelació de l’Hospital 
de Terrassa, l’ampliació del centre d’atenció i seguiment de 
drogodependències de Sant Cugat del Vallès i la cons-
trucció d’un nou centre de salut mental i unitats d’hospi-
talització parcial a la Fundació Sant Llàtzer de Terrassa.

La diferència respecte els 129 milions previstos al Pacte 
de Salut correspon al pressupost de construcció d’un nou 
hospital a Rubí-Sant Cugat. Aquesta actuació forma part 
d’un conjunt d’actuacions ja planificades i que hores d’ara 
estan sent analitzades considerant les directrius del nou 
Pla de Salut i les actuals necessitats assistencials del terri-
tori, per valorar si cal el seu replantejament o bé la modi-
ficació del seu dimensionament funcional.

Barcelona, 23 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 13328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01242/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’habitatges de protecció oficial buits 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP PPC
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Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-01242/10 
a 314-01245/10, amb les següents consideracions:

Us trameto, en annex 1, la informació sol·licitada.

Barcelona, 25 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 d’habitatges de protecció 
oficial buits de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Incasòl a Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01243/10

Resposta del Govern
Reg. 13328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01242/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01244/10

Resposta del Govern
Reg. 13328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01242/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a Mont-
cada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-01245/10

Resposta del Govern
Reg. 13328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01242/10.

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

Resposta del Govern

Reg. 13285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01249/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requeriments i les sancions per no retolar en català 
imposades a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occiden-
tal) el 2012

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, us informo del se-
güent:

Pel que fa al municipi de Cerdanyola del Vallès, du-
rant l’any 2012 i per vulneració dels drets lingüís tics 
definits a l’article 128 del Codi de Consum cal dir:

– No s’han fet requeriments i no s’ha resolt cap sanció.

– L’import recaptat durant el 2012 corresponent a re-
solucions d’altres anys, per sector, ha estat:

• Habitatge : 600 €
• Tèxtil i Calçat: 1.000 €

– Hi ha un expedient en tramitació del sector de Tele-
fonia. L’expedient es va incoar a instàncies d’una de-
núncia.

Pel que fa a l’evolució per vulneració dels drets lingü-
ístics definits a l’article 128 del Codi de Consum han 
estat: 

Any Activitat / Establiment Sancions

2007 --- 0

2008 Serveis Bancaris 1

2009 --- 0

2010 Construcció
Minorista roba 1

2011 --- 0

2012 --- 0

Barcelona, 25 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 sancions per no retolar en català 
imposades a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental) el 2012
Tram. 314-01250/10

Resposta del Govern
Reg. 13286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01250/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les sancions per no retolar en català imposades a 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental) el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

Pel que fa al municipi de Montcada i Reixach, durant 
l’any 2012 i per vulneració dels drets lingüístics defi-
nits a l’article 128 del Codi de Consum cal dir:

– No s’han fet requeriments

– S’ha resolt i recaptat una sanció per import de 14.000 € 
a un comerç minorista.

– Actualment, no hi ha cap expedient en tramitació.

– No hi ha cap denúncia de particulars o entitats.

Pel que fa a l’evolució per vulneració dels drets lin-
güístics definits a l’article 128 del Codi de Consum 
han estat: 

Any Activitat / Establiment Sancions

2007 Venda i Rep. Automòbils
Supermercats 1

2008 Venda i Rep. Automòbils
Rehabilitació d’habitatges
Supermercats 3

2009 Venda i Rep. Automòbils 1

2010 Supermercats 1

2011 Comerç minorista 1

2012 Comerç minorista 1

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01251/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les sancions per no retolar en català imposades a 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

Pel que fa al municipi de Palau-Solità i Plegamans, 
durant l’any 2012 i per vulneració dels drets lingüístics 
definits a l’article 128 del Codi de Consum, cal dir:

– No s’han fet requeriments.

– No s’ha resolt cap sanció.

– No s’ha resolt ni recaptat cap sanció.

– Actualment, no hi ha cap expedient en tramitació.

– No hi ha cap denúncia de particulars o entitats.

Pel que fa a l’evolució per vulneració dels drets lin-
güístics definits a l’article 128 del Codi de Consum 
han estat: 

Any Sancions

2007 0

2008 0

2009 0

2010 0

2011 0

2012 0

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament d’Em-
presa i Ocupació amb relació a la possible 
adulteració amb carn de cavall de diferents 
productes alimentaris
Tram. 314-01270/10

Resposta del Govern
Reg. 13288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01270/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Departament d’Empresa i Ocupació 
amb relació a la possible adulteració amb carn de ca-
vall de diferents productes alimentaris

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Alícia Romero Llano, Àngel Ros i Do-
mingo, Marina Geli i Fàbrega

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

Arran de notícies aparegudes a diversos mitjans de 
comunicació estatals i europeus, l’Agència Catalana 
del Consum (ACC) va tenir coneixement de possibles 
fraus en la composició de determinats preparats càr-
nics envasats en els quals s’havia detectat la presèn-
cia d’espècies animals no anunciades a l’etiquetatge 
dels aliments, en concret, carn de cavall. Donat que 
aquests fets poden constituir un frau als interessos 
econòmics de les persones consumidores, a banda de 
ser un engany evident per als compradors dels produc-
tes, l’ACC va iniciar d’ofici les actuacions inspectores 
de control de mercat dels productes comercialitzats en 
l’àmbit territorial de Catalunya.

Actuacions d’inspecció i control de mercat

Per una banda s’ha controlat l’etiquetatge, presentació 
i publicitat de 54 productes o preparats càrnics enva-
sats disposats per a la seva venda al públic en l’àm-
bit territorial de Catalunya. S’ha aplicat un protocol de 
control dels requisits mínims legals que han de constar 
als aliments d’aquesta categoria.

A més, s’ha procedit a la presa de mostres reglamentà-
ria de 22 productes càrnics per a la seva anàlisi en un 
laboratori amb els mitjans necessaris per a la detecció 
de l’ADN de l’espècie animal i la seva quantificació. 
Els productes s’han agafat en hipermercats de gran 
superfície, supermercats pertanyents a cadenes i pe-
tits establiments. Les mostres són envasades i de tipus 
refrigerat o congelat. Les mostres han estat agafades, 
condicionades i transportades pel personal inspector 
amb neveres de conservació. Un cop a les dependèn-
cies de l’ACC, les mostres s’han congelat a les neve-

res habilitades a tal efecte, fet que no altera en absolut 
l’ADN de la carn.

De les 22 mostres agafades, 17 mostres s’han tramès 
al laboratori IRTApplus SL que compta amb els mit-
jans tècnics i el personal qualificat per a analitzar la 
carn. El transport s’ha fet per mitjà d’una empresa que 
comptava amb un vehicle isotèrmic.

Les 5 mostres restants s’han portat a analitzar al Cen-
tro de Investigación y Control de la Calidad en el marc 
de les actuacions coordinades per el «Instituto Nacio-
nal del Consumo».

Les analítiques s’han fet a un doble nivell:

En primer lloc s’ha fet una anàlisi qualitativa per de-
tectar la presència de cavall als productes alimentaris 
objecte de control. L’objectiu consisteix en detectar la 
presència d’espècies animals no informades a l’etique-
tatge del producte.

En segon lloc, només en els casos on la primera ana-
lítica ha donat resultat positiu en carn de cavall, s’ha 
fet una anàlisi quantitativa que permet quantificar el 
percentatge de carn de cavall present en l’aliment. 
L’objectiu consisteix en diferenciar una simple traça 
d’aquestes espècies (fet que podria atribuir-se a una 
manca de cura o higiene en la cadena d’elaboració dels 
preparats càrnics) del frau manifest en aquells casos 
on el percentatge detectat supera allò que és raonable 
(el llindar s’ha establert per sobre de l’1%).

Requeriments d’inspecció

La Inspecció de consum ha requerit a les empreses 
responsables que portin a terme la retirada immediata 
del mercat dels lots dels productes afectats pel posi-
tiu de carn de cavall superior a l’1%. Igualment s’ha 
demanat a les empreses que es posin en contacte amb 
tots els seus clients, requerint-los la retirada immedia-
ta del lot del producte i la devolució a origen, tot infor-
mant de les circumstàncies que ho motiven, per tal de 
recuperar totes les unitats comercialitzades dels lots 
dels productes.

Així mateix, s’ha requerit a les empreses la documen-
tació acreditativa de l’origen de la carn, la identitat del 
fabricant o elaborador del producte, el llistat de clients 
o establiments propis on s’ha distribuït el producte, 
així com la quantificació del nombre d’unitats venudes 
i aquelles que han arribat a retirar del mercat.

En relació amb les mostres de productes que han donat 
resultats positius de carn de cavall per damunt de l’1%, 
la Inspecció de consum ha procedit a l’oferiment de 
l’anàlisi contradictòria, per tal que l’empresa responsa-
ble pugui defensar els seus drets i interessos.

Mesures correctores

En relació als resultats analítics que superen l’1% en 
carn de cavall, es proposarà la incoació d’expedients 
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administratius sancionadors per frau als interessos 
econòmics de les persones consumidores.

En relació als resultats inferiors al 0,1% en carn de ca-
vall, atès que evidencien una presumpta manca de 
cura en la neteja en el punt d’elaboració o fabricació 
del producte, es requerirà l’empresa responsable per 
tal que millori els seus autocontrols.

Finalment, pel que fa als incompliments en matèria 
d’etiquetatge i informació al consumidor, es trametrà 
un requeriment d’adequació normativa a les empreses 
que infringeixin la regulació legal, atorgant, si escau, 
un termini per a la correcció de les irregularitats. Pas-
sat aquest termini es comprovarà que l’empresa ha-
gi esmenat les irregularitats administratives i, en cas 
contrari, s’incoarà un expedient administratiu sancio-
nador per incompliments en la normativa d’etiquetat-
ge, presentació i publicitat dels productes alimentaris 
posats a l’abast de les persones consumidores en l’àm-
bit territorial de Catalunya.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01273/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi relatiu a l’estat de les platges de Gavà i Vilade-
cans (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:

Com han pogut comprovar, aquest Departament ja 
disposa del treball intitulat «Estudi de la dinàmica i 
problemàtica de les platges de Gavà i Viladecans», 
elaborat pel Centre Internacional d’Investigació dels 
Recursos Costaners.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mercat intern de reposició d’auto-
busos
Tram. 314-01295/10

Resposta del Govern
Reg. 13289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01295/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el mercat intern de reposició d’autobusos

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Juli Fernandez Iruela, Alícia Romero Lla-
no, Marina Geli i Fàbrega

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

Després de l’any 2012 en què les matriculacions d’au-
tobusos, autocars i microbusos van experimentar una 
forta davallada, les primeres dades de 2013 continuen 
indicant una tendència negativa. Caldrà veure en tot 
cas si, al llarg de 2013, es produeix una certa recupe-
ració.

D’altra banda, i pel que fa a la producció, Europa està 
perdent quota de mercat respecte els països emergents. 
El productor més important és actualment la Xina, 
amb una quota de mercat de més del 40%, seguit de la 
Índia, Brasil i Rússia.

D’aquestes dades es desprèn que els fabricants cata-
lans d’autobusos, autocars i microbusos han d’orientar 
la seva estratègia empresarial, d’una banda, cap a la 
internacionalització, per tal de diversificar els mercats 
i accedir a aquells amb un major potencial de creixe-
ment, i de l’altra, cap a la especialització en productes 
amb més valor afegit, per tal de mantenir la quota de 
mercat davant de les produccions massives i de baix 
cost dels països emergents.

El Govern no disposa de dades sobre la previsió de 
les empreses per a la renovació de vehicles en els anys 
2013-2016.

Barcelona, 25 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 el suport a la innovació i la recerca en 
el sector de les carrosseries
Tram. 314-01296/10

Resposta del Govern
Reg. 13290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01296/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el suport a la innovació i la recerca en el sector de les 
carrosseries

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Juli Fernandez Iruela, Alícia Romero Lla-
no, Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que es 
dóna resposta conjunta a les iniciatives amb NT 314-
01296/10, 314-01297/10 i 314-01299/10:

La política industrial del Govern té un caràcter emi-
nentment tranversal, llevat d’actuacions en l’àmbit de 
la política dels clústers o dels plans tractors, per la 
qual cosa no es preveu dur a terme cap pla adreçat es-
pecíficament al sector de les carrosseries.

És important remarcar que la concepció moderna i 
operativa de clúster s’apropa més a un grup d’empre-
ses i altres agents que tenen desafiaments estratègics 
comuns derivats de compartir un mateix segment de 
mercat que no a la concepció clàssica de la concentra-
ció geogràfica d’empreses, institucions i altres agents 
relacionats en un determinat sector. Tanmateix, qual-
sevol iniciativa d’aquest tipus ha de comptar amb un 
lideratge clar per part del sector empresarial, la qual 
cosa no s’ha donat amb tota la seva intensitat en el cas 
del sector de les carrosseries de la Selva.

Dit això, el Govern de Catalunya impulsa actuaci-
ons en l’àmbit de les polítiques de canvi i desenvolu-
pament on s’inclouen iniciatives dirigides a augmen-
tar la competitivitat de l’empresa catalana mitjançant 
l’aposta per vectors clau com la innovació i la interna-
cionalització, amb l’objectiu d’avançar cap a un model 
productiu basat en el coneixement que generi riquesa 
i ocupació. I en aquest àmbit, una de les prioritats del 
Govern és aixecar projectes cooperatius que aprofitin 
sinèrgies entre empreses i altres agents de la innovació 
i internacionalització per tal de possibilitar que es du-
guin a terme projectes que una empresa, especialment 
una petita i mitjana empresa, difícilment podria dur a 
terme pel seu compte.

Així, en el període 2010-2011 a través del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació ja s’han recolzat projectes 
col·laboratius en què han participat empreses carrosse-

res de la Selva. Aquests projectes han estat de diferents 
àmbits com el desenvolupament de nous productes, la 
implantació de noves tecnologies als vehicles de trans-
port col·lectiu o la implantació de sistemes de logística 
conjunta per tal de reduir costos i incrementar l’efici-
ència. També s’han dut a terme accions de sensibilit-
zació i dinamització d’empreses proveïdores locals per 
a la seva participació en projectes de cooperació.

Pel que fa a l’àmbit de la formació professional cal es-
mentar que continua vigent el conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament 
d’Arbúcies, PIMEC Girona i les empreses carrosseres 
per a la realització d’un cicle formatiu de 3 anys que 
s’imparteix a l’IES Montsoliu d’Arbúcies i que té l’ob-
jectiu de formar professionals qualificats en la cons-
trucció i muntatge d’autocars.

Pel que fa a les línies de crèdit per a les empreses in-
dustrials, cal dir que tret de les línies orientades a al-
gun sector concret (com l’agroalimentari o turisme) 
totes les línies de l’Institut Català de Finances (ICF) 
estan disponibles per al sector industrial, al qual 
s’adreça la major part de l’oferta del Grup ICF.

Actualment hi ha disponibles línies per cobrir tres 
grans àmbits de necessitats de finançament: la capi-
talització empresarial (via préstecs a accionistes i ins-
truments de capital risc), línies d’avals per a circulant i 
línies de préstec i avals per a inversió.

La informació completa de les línies disponibles es 
troba actualitzada al web: www.icf.cat.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la internacionalització del sector de 
les carrosseries
Tram. 314-01297/10

Resposta del Govern
Reg. 13290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01296/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans industrials per a la creació de 
sinergies entre les empreses i la formació 
professional a Catalunya i per al sector de 
les carrosseries a la Selva
Tram. 314-01299/10

Resposta del Govern
Reg. 13290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01296/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 13291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01311/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex d’accidents mortals en el treball del 2012 amb 
relació al del 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

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

En primer lloc manifestar, la sensibilitat amb que el 
Departament d’Empresa i Ocupació intenta tenir en 
tot moment quan es descriu i analitza la situació de la 
sinistralitat a Catalunya amb un total respecte pels tre-
balladors, i per les seves famílies i companys, afectats 
per danys a la salut derivats del treball a Catalunya, i 
en particular per aquells casos en que malauradament 
els han causat la mort.

En segon lloc i pel què fa a la sinistralitat laboral mortal 
derivada d’accidents de treball cal analitzar-ne l’evolu-
ció, que ha esdevingut positiva en els darrers anys:

En tercer lloc cal comentar que les diferències entre 
els índex d’incidència entre els anys 2010-2011 en que 
varen ser positives o entre el 2011-2012 en que varen 
ser negatives (i per tant entre 2010 i 2012) no són es-
tadísticament significatives preses any a any. I això és 
així ja que quan es valora la tendència en l’evolució 
dels accidents de treball no es poden analitzar, amb 
rigor, les taxes any a any ja que per una banda po-
den estar subjectes a elements aleatoris, tant en els ca-
sos en que la incidència augmenta (entre 2010-2011) 
com quan disminueix (2011-2012), i per altra banda a 
artefactes estadístics relacionats amb el baix nombre 
de casos. L’aspecte rellevant i que cal considerar és la 
tendència que segueixen les incidències durant perío-
des llargs què, a més, permeten l’avaluació del impac-
te de les accions preventives empreses. Lògicament, 
però, tots aquests aspectes, dades i informacions són 
tingudes en compte i monitoritzades acuradament pel 
Departament d’Empresa i Ocupació de cara a la plani-
ficació i avaluació de les polítiques en matèria de se-
guretat i salut laboral.

Finalment comentar i informar que tot analitzant les 
causes que han originat els 67 AT mortals del 2012, 
podem veure que part d’aquests, 37, han estat originats 
per accidents NO traumàtics (vessaments cerebrals, 
infarts...) i accidents de trànsit, mentre que 30 ho han 
estat per causa traumàtica/no trànsit.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01317/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió de les empreses en prevenció de riscos la-
borals el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que es 
dóna resposta conjunta a les iniciatives amb NT. 314-
01317/10 i 314-01318/10:
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Cal comentar que en la compareixença pública a que 
es fa referència es va fer una menció explicita a que un 
dels temors que es tenia des de l’autoritat laboral és 
que en moments de crisi com els actuals «s’abaixés la 
guàrdia en el tema preventiu» i és en relació a això que 
es va al·ludir al concepte «d’inversió en prevenció» de 
forma genèrica i no referida concreta ni exclusivament 
a termes econòmics tot destacant per contra, i en el 
sentit ampli que es pretenia, l’esforç dels agents soci-
als, de les empreses i dels treballadors.

Si tenim en compte que el sistema d’informació en sa-
lut laboral català, com el de la resta de països europeus 
pel que podem conèixer, no permet quantificar aquests 
esforços de forma precisa i concreta, les dades sobre 
les conseqüències de l’esforç en prevenció dut a terme, 
es manifestava, que es mantenien estables o millora-
ven clarament (per exemple taxes de sinistralitat).

Per altra banda, per que fa a la inversió del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació en actuacions relaciona-
des amb la seguretat i salut laboral al 2011 va ser de 
1.063.390 € i 624.176,88 € al 2012.

Tot i això, és evident que, en el context de contenció de 
la despesa pública que afecta totes les àrees, els capí-
tols pressupostaris del Departament d’Empresa i Ocu-
pació específics en matèria de seguretat i salut laboral 
(tant els destinats a la vigilància i control del compli-
ment de la normativa com aquells destinats a la pro-
moció, divulgació, assessorament o recerca, entre al-
tres) també s’han vist afectats.

Ara bé, cal dir que això s’ha vist acompanyat per un 
esforç del Departament d’Empresa i Ocupació per in-
crementar l’eficiència de les seves accions i d’integrar, 
i coordinar efectivament en el context de les polítiques 
públiques en matèria de seguretat i salut laboral a Ca-
talunya, totes aquelles accions que, independentment 
de qui les executa, estiguin finançades amb diners pú-
blics. Aquest és el cas de les accions finançades amb 
els excedents de les quotes patronals per a la cobertu-
ra de les contingències professionals, que la Seguretat 
Social permet destinar a la prevenció de riscos labo-
rals com són: les derivades de les convocatòries anu-
als de la Fundación Nacional para la Prevención de 
Riesgos Laborales d’accions territorials a desenvolu-
par per els agents socials, que s’acorden en la Comis-
sió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relaci-
ons Laborals i, les activitats preventives de les Mútues 
d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
SS regulades des de 2008 per sengles resolucions anu-
als del Departament d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01317/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses que s’han acollit a la re-
ducció de quotes per accidentalitat laboral
Tram. 314-01319/10

Resposta del Govern
Reg. 13293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01319/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses que s’han acollit a la reducció de quotes 
per accidentalitat laboral

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

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

La reducció de quotes per sinistralitat laboral és una 
activitat totalment inscrita en el sistema de seguretat 
social i d’àmbit estatal.

En aquest context és la pròpia Seguretat Social qui en 
determina les condicions i requisits i qui recepciona, 
gestiona i resol les sol·licituds.

També és la Seguretat Social qui, en el seu àmbit de 
gestió i en el concepte de «caixa única», disposa de la 
informació sol·licitada com un indicador més de les se-
ves polítiques de seguretat social.

Barcelona, 25 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 l’import de les sancions imposades 
per la Inspecció del Treball del 2007 ençà
Tram. 314-01320/10

Resposta del Govern
Reg. 13294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01320/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les sancions imposades per la Inspecció 
del Treball del 2007 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

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

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat 
en el Treball, com Autoritat Laboral és qui coordina i 
prepara la instrucció i la proposta de resolució dels ex-
pedients sancionadors en matèria de prevenció de ris-
cos laborals.

Pel que fa a l’evolució de les sancions imposades per 
l’Autoritat laboral en matèria de prevenció de riscos la-
borals, en els darrers 5 anys, van ser: 

Sancions imposades per la DG Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball

Matèria de Prevenció de Riscos Laborals

Any Núm. exp. Quantia imposada

2008 3.629 22.264.140,23 €

2009 3.181 15.895.494,88 €

2010 2.740 13.717.080,41 €

2011 2.182 8.817.167,00 €

2012 2.085 10.855.390,38 €

Pel que fa a la recaptació, s’ha d’especificar que si 
bé es tenen dades concretes de les sancions en matè-
ria de prevenció de riscos laborals quant a la recap-
tació anual en via voluntària de pagament, la infor-
mació de què es disposa en relació a les quantitats 
recaptades en via executiva engloba també les altres 
matèries de l’ordre social sobre les quals la Gene-
ralitat té competència sancionadora: infraccions de 
normes laborals, de prevenció de riscos laborals i 
en matèria d’autoritzacions de treball de persones 
estrangeres.

Així doncs, la recaptació en els darrers 5 anys, va ser: 

Any Sancions PRL
cobrades voluntària

Total sancions
cobrades executiva

2008  8.852.229,08 € 4.384.026,76 €

2009  7.625.941,42 € 2.255.582,47 €

2010  7.160.366,82 € 1.182.112,01 €

2011  6.829.000,29 € 4.988.404,23 €

2012  5.098.169,89 € 2.570.813,25 €

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01329/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de l’Agència Catalana del Consum en tramita ció 
o pendents de tramitació en data del 15 de febrer de 2013

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Inés Arrimadas García

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

El nombre d’expedients sancionadors en tràmit, a data 
15 de febrer de 2013 és de 341.

El termini mig en resoldre els expedients sancionadors 
abreujats és de 4 mesos. El termini mig en resoldre els 
expedients sancionadors ordinaris és de 9 mesos.

No hi ha cap endarreriment pel que fa el compliment 
dels terminis en la tramitació dels expedients, atès que 
es compleixen els terminis de caducitat estipulats per 
la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya.

El pressupost assignat a l’Agència Catalana de Con-
sum (ACC) per l’any 2013 fins que no s’aprovi el nou 
pressupost és de 10.254.000 €.

A l’ACC hi treballen 100 persones.

Barcelona, 25 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 els estudis encarregats a diverses 
empreses en el període 2000-2012
Tram. 314-01364/10

Resposta del Govern
Reg. 13464 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01364/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis encarregats a diverses empreses en el perí-
ode 2000-2012

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:

El passat 20 de febrer d 2013, el conseller de la Presi-
dència i portaveu del Govern, Francesc Homs, va in-
formar que els informes contractats per la Generalitat 
i que puguin fer referència a l’empresa la Método 3, 
dels quals es té coneixement són els següents:

1. Estudi. La realitat socioeconòmica de les explotaci-
ons dedicades al cultiu de l’avellaner a Catalunya, de 
l’any 2007, encarregat pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. Import 30.000 euros. Pro-
cediment negociat.

2. Altres estudis i informes encarregats, sobre els 
quals no hi ha informació precisa i s’està fent la recer-
ca corresponent són:

a. Servei de consultoria tècnica i de seguretat (2007).

b. Estudi sobre requalificació de terrenys rústics 
(2007).

c. Informe encarregat per la Direcció General d’Ener-
gia, en aquell moment dins del Departament d’Econo-
mia (2009).

Cal destacar que, des de l’any 2011, tots els contractes 
menors (de menys de 18.000 euros) queden totalment 
registrats a través del gestor electrònic de la contrac-
tació, implantat a tots els departaments del Govern de 
la Generalitat, i que supervisa l’Oficina de l’Avaluació 
i Control de la Contractació, que depèn del Departa-
ment de la Presidència. A banda de permetre tenir un 
control estricte de tota la contractació dels departa-
ments, la posada en marxa d’aquest registre electrònic 
ha permès guanyar en transparència.

Disposar d’aquest registre ha facilitat que, de manera 
ràpida, es pugui confirmar que des de 2011 i fins ara el 
Govern de la Generalitat no ha fet cap contracte amb 
l’empresa Mètodo 3. La tasca de comprovar contractes 
anteriors a l’any 2011 és més lenta i complicada, atès 

que la informació roman en cadascun dels organismes 
contractats.

Tal com va anunciar el conseller i portaveu, a mesura 
que es vagi disposant de més informació, serà facili-
tada.

Barcelona, 22 d’abril de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’incorporar noves mesu-
res, recursos humans i mitjans materials a la 
propera campanya forestal
Tram. 314-01639/10

Resposta del Govern
Reg. 13257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01639/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió d’incorporar noves mesures, recursos 
humans i mitjans materials a la propera campanya fo-
restal

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 314-01639/10.

El Departament d’Interior ha presentat davant el regis-
tre del Parlament de Catalunya una sol·licitud de com-
pareixença conjunta amb el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
tal de presentar la campanya forestal, en la qual es do-
narà resposta a aquestes qüestions.

Barcelona, 19 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre els 
criteris per al seguiment de les presentaci-
ons de llibres sobre la situació política de 
Catalunya
Tram. 313-00003/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.
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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 intenció de fer un expedient de re-
gulació d’ocupació abans de l’estiu
Tram. 322-00034/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals 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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes de la direcció de la 
Corporació per a incorporar als convenis col-
lectius de Televisió de Catalunya i de Cata-
lunya Ràdio
Tram. 322-00039/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.
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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 la contractació de productores 
externes
Tram. 322-00041/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
decisió de prescindir dels corresponsals
Tram. 323-00014/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució de les audiències
Tram. 323-00015/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
resultats del darrer baròmetre de l’Estudi 
general de mitjans
Tram. 323-00016/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre l’eliminació de la contractació mercantil 
i la intenció de fer un expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 323-00018/10

Substanciació

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a nomenar 
el comissari dels actes de commemoració 
del 1714
Tram. 311-00352/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11675 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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

– En relació als actes de commemoració dels fets de 
1714. Amb quins criteris va nomenar el Govern al Sr. 
Miquel Cazada per comissionar el 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 oralment en 
comissió sobre el programa dels actes de 
commemoració del 1714
Tram. 311-00353/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11676 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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

– 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 oralment en 
comissió sobre el cost dels actes de com-
memoració del 1714
Tram. 311-00354/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11677 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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

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 
culturals 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la participació dels grups 
parlamentaris en la definició del programa 
dels actes de commemoració del 1714
Tram. 311-00355/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11678 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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

– En relació als actes de commemoració dels fets de 
1714.Quina participació es preveu que tinguin els dife-
rents grups parlamentaris en la definició del programa 
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 oralment en 
comissió sobre el futur del centre Arts San-
ta Mònica
Tram. 311-00356/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11679 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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 oralment en 
comissió sobre l’orientació del centre Arts 
Santa Mònica
Tram. 311-00357/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11680 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el rol del centre Arts Santa 
Mònica
Tram. 311-00358/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11681 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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 oralment en 
comissió sobre el funcionament del centre 
Arts Santa Mònica els dos darrers anys
Tram. 311-00359/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11682 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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 oralment en 
comissió sobre el nomenament del director 
del centre Arts Santa Mònica
Tram. 311-00360/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11683 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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: 

– 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte museístic i l’ús 
que es donarà a dos pavellons de Fira de 
Barcelona
Tram. 311-00365/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11827 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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’aquest espais?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possibilitat que la col-

lecció Thyssen es traslladi als pavellons de 
Fira de Barcelona que es volen habilitar com 
a recintes museístics
Tram. 311-00366/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11828 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la direcció dels pavellons de 
Fira de Barcelona que es volen habilitar com 
a recintes museístics
Tram. 311-00367/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11829 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el contingut del conveni en-
tre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, 
«la Caixa» i Fira de Barcelona per a habilitar 
dos pavellons de la fira com a recintes mu-
seístics
Tram. 311-00368/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11830 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió 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 mu-
seístics
Tram. 311-00369/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11831 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’assumpció del mante-
niment dels pavellons de Fira de Barcelona 
habilitats com a recintes museístics
Tram. 311-00370/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11832 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’incrementar 
les aportacions al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya si assumeix el manteniment dels 
pavellons de Fira de Barcelona habilitats 
com a recintes museístics
Tram. 311-00371/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11833 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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: 

– 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, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compatibilitat entre les re-
duccions pressupostàries a les institucions 
culturals i el projecte, el manteniment i la po-
sada en marxa dels pavellons de Fira de Bar-
celona habilitats com a recintes museístics
Tram. 311-00372/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11834 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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 poste-
rior. amb les reduccions pressupostàries que estan pa-
tint les institucions culturals del país?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’anàlisi de la funció dels 
pavellons de Fira de Barcelona que es vo-
len habilitar com a recintes museístics en el 
conjunt d’equipaments d’arts visuals
Tram. 311-00373/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11835 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió 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. 311-00374/10

Anunci
Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 11836 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 25.04.2013

A la Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua

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

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 
visuals del país?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Joan Ignasi Elena i Garcia
Diputat del GP SOC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre les dificultats d’accés a l’estació 
d’Arenys de Mar (Maresme) per a les perso-
nes amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02310/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13043 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

A partir de les obres de remodelació de l’estació ferrovià-
ria d’Arenys de Mar, es van suprimir els passos entre vies 
per sobre d’aquestes, substituint-les per unes escales soter-
rànies i ascensors que milloren l’accessibilitat i la segure-
tat dels vianants. Tanmateix, els ascensors no han funcio-
nat mai, per tant, es dificulta o s’impedeix a les persones 
amb mobilitat reduïda, així com aquelles persones que 
van amb maletes, cotxets de bebès, etc., l’accés a les vies.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Coneix Rodalies de la Generalitat aquesta mancança 
i dèficit de l’estació d’Arenys de Mar? Resoldrà en un 
termini breu aquesta deficiència? Quan?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les gestions per a evitar la supressió de 
serveis ferroviaris entre Casp i Riba-roja d’Ebre
Tram. 314-02311/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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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 gestions ha fet el Departament de Territori 
i Sostenibilitat per evitar la supressió de dos serveis 
ferroviaris diaris en el tram entre Casp i Riba Roja 
d’Ebre amb origen i destinació a Barcelona Sants, que 
afecta les parades de trens a l’estació de la Pobla de 
Massaluca - Faió?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del calendari d’actuaci-
ons per al millorament del nucli antic de Mó-
ra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02312/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13045 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el grau de compliment del calendari d’actu-
acions previstes al projecte de millorament del nucli 
antic de Móra d’Ebre?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del calendari d’actuaci-
ons per al millorament del nucli antic de Tor-
tosa (Baix Ebre)
Tram. 314-02313/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13046 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el grau de compliment del calendari d’ac-
tuacions previstes al projecte de millorament del casc 
antic de Tortosa?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del calendari d’actua-
cions per al millorament de l’àrea del plane-
jament del segle xix d’Ulldecona (Montsià)
Tram. 314-02314/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el grau de compliment del calendari d’actu-
acions previstes al projecte de millora del planejament 
s. xix a Ulldecona?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del calendari d’actua-
cions per al millorament de l’àrea de la Co-
lònia Fàbrica i Comellarets - les Casetes, de 
Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02315/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el grau de compliment del calendari d’actua-
cions previstes al projecte de millora de l’àrea Colònia 
Fàbrica i Comellarets - Les Casetes, de Flix?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’execució de les actua-
cions pendents per al millorament del nucli 
antic de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02316/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13049 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió per a l’execució de les actuaci-
ons pendents en el projecte de millorament del nucli 
antic de Móra d’Ebre?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’execució de les actua-
cions pendents per al millorament del nucli 
antic de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-02317/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió per a l’execució de les actuaci-
ons pendents en el projecte de millorament del casc 
antic de Tortosa?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’execució de les actua-
cions pendents per al millorament de l’àrea 
del planejament del segle xix d’Ulldecona 
(Montsià)
Tram. 314-02318/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13051 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta es crita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió per a l’execució de les actuaci-
ons pendents en el projecte de millora del planejament 
s. xix a Ulldecona?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’execució de les actuaci-
ons pendents per al millorament de l’àrea de 
la Colònia Fàbrica i Comellarets - les Case-
tes, de Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02319/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13052 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió per a l’execució de les actuaci-
ons pendents en el projecte de millora de l’àrea Colò-
nia Fàbrica i Comellarets - les Casetes, de Flix?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagament de les actua-
cions executades per al millorament del nu-
cli antic de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02320/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13053 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió de pagament de les actuacions 
executades en el projecte de millorament del nucli an-
tic de Móra d’Ebre?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagament de les actua-
cions executades per al millorament del nu-
cli antic de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-02321/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió de pagament de les actuacions 
executades en el projecte de millorament del casc an-
tic de Tortosa?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagament de les ac-
tuacions executades per al millorament de 
l’àrea del planejament del segle xix d’Ullde-
cona (Montsià)
Tram. 314-02322/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13055 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió de pagament de les actuacions 
executades en el projecte de millora del planejament 
s. xix a Ulldecona?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagament de les ac-
tuacions executades per al millorament de 
l’àrea de la Colònia Fàbrica i Comellarets - 
les Casetes, de Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02323/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13056 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió de pagament de les actuacions 
executades en el projecte de millora de l’àrea Colònia 
Fàbrica i Comellarets - les Casetes, de Flix?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració del Pla de trans-
port de viatgers 2013-2018
Tram. 314-02324/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13057 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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: 

– En quin estat es troba l’elaboració del Pla de Trans-
port de Viatgers 2013-2018?

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 la previsió per a l’aprovació del Pla de 
transport de viatgers 2013-2018
Tram. 314-02325/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13058 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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: 

– Quina previsió fa el Govern per a l’aprovació del Pla 
de Transport de Viatgers 2013-2018?

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 empreses contractades pel Banc 
de Sang i Teixits entre el 2003 i el 2013
Tram. 314-02326/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13059 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 empreses contractades pel Banc de 
Sang i Teixits per cobrir els tècnics de transport sanitari 
en les sortides i actes de donacions de sang i derivats, 
des del 2003 fins el 2013, quin cost, plantilla, acredi-
tació de la empresa requerida i formació del personal?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització del transport sanitari 
avançat secundari i pediàtric
Tram. 314-02327/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 i les bases concursals o de con-
tractació per l’externalització del transport sanitari 
avançat secundari pediàtric a una empresa privada del 
sector?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de serveis de 
transport sanitari avançat entre el 2006 i 
el 2013
Tram. 314-02328/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és l’evolució del nombre de serveis de trans-
port sanitari avançat, separant aeri i terrestre, primari 
i secundari i pediàtric des del 2006 fins el 2013 indi-
cant nombre de cada un dels codis activats i quines 
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són les causes que justifiquen l’increment dels darrers 
dos anys?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà per servei de transport 
sanitari avançat o medicalitzat i de trans-
port programat
Tram. 314-02329/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 temps mig per a servei de transport sani-
tari avançat o medicalitzat i transport programat el mes 
de gener i març d’enguany, comparat amb 2008-2012?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els motius per a no considerar el 
transport sanitari com una xarxa d’activitat 
sanitària
Tram. 314-02330/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 per no considerar el transport 
sanitari com una xarxa d’activitat sanitària més com 
emana del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de Ca-
talunya, i per tant anar cap a la concertació de serveis 
com la xarxa de salut mental o hospitalària? Quina és 
la base jurídica per a tornar a fer concurs de concessió 
com el 2006?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió temporal per a la publica-
ció de les noves bases del concurs de trans-
port sanitari urgent i programat
Tram. 314-02331/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13064 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la previsió temporal per la publicació de 
les noves bases del concurs de transport sanitari ur-
gent i programat, quins canvis respecte els del 2006, 
quin pressupost, quins lots, condicionants tècnics, hu-
mans, etc?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els circuits per a afavorir que els tèc-
nics de transport sanitari puguin passar a un 
cicle formatiu de grau mitjà
Tram. 314-02332/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 circuits establerts per afavorir que to-
ta la plantilla de tècnics del transport sanitari (TTS) 
amb titulació acreditada per l’Institut d’Estudis de la 
Salut del Departament de Salut passin a cicle formatiu 
de grau mig (TES), concretant any a any del 2009 al 
2013, i nombre de persones en plantilla d’una o altre 
titulació i quants actuals professionals ja amb titulació 
de cicle formatiu provinent dels anteriors tècnics ho-
mologats per Salut?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi de retolació a les  ambulàncies 
i els uniformes del sistema públic d’emer-
gències
Tram. 314-02333/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 i cost de canvi de retolació 
a totes les ambulàncies i uniformes del sistema pú-
blic d’emergències i per què desapareix el logotip de 
«SEM» (Sistema emergències mèdiques)?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les incidències en el transport sanitari 
urgent i programat el primer trimestre dels 
anys 2007 a 2013
Tram. 314-02334/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 d’incidències en el transport sa-
nitari urgent i programat el primer trimestre dels anys 
2007-2013, especificant objecte, empresa i procedi-
ment del CatSalut que és pugui derivar (expedient in-
formatiu, disciplinari i/o sanció i quantia i acomiada-
ment de personal)?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pregunta que els centres de la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública formu-
len als pacients sobre si tenen assegurança 
de salut privada
Tram. 314-02335/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– El CatSalut té coneixement de que amb freqüència 
els centres de la XHUP-SISCAT demanen als pacients 
de si disposen d’assegurança de salut privada per re-
duir temps d’espera i cost al sistema públic sanitari de 
Catalunya? disposa de registre incidències, reclamaci-
ons o indicadors de control?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els circuits establerts pel Servei Ca-
talà de la Salut per a donar la documentació 
clínica als pacients que la demanin
Tram. 314-02336/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 circuits establerts pel CatSalut per do-
nar documentació clínica als pacients que ho requerei-
xin, concretant formats, cost, norma,.?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’oficines de farmàcia co-
munitàries
Tram. 314-02337/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 d’oficines de farmàcia comunità-
ries, desglossat per regions sanitàries i municipis, con-
cretant les que tenen horari 24 hores i diürn a març 
de 2013, i comparant amb març de 2008, 2009, 2010, 
2011 i 2012?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les decisions preses amb relació a la 
política universitària
Tram. 314-02338/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 13071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines són les decisions preses el darrer any pel Go-
vern de la Generalitat en relació a la política universi-
tari i especialment en la modificació accés a les Uni-
versitats, així com en el si de la Conferència Sectorial 
d’Universitats?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels alumnes de primària 
de les urbanitzacions de Can Fosalba i Ser-
ra Alta, d’Hostalets de Pierola (Anoia)
Tram. 314-02339/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té coneixement el Govern de la situació dels alum-
nes de les urbanitzacions de Can Fosalba i Serra Alta 
d’Hostalets de Pierola, ja que han de realitzar un tra-
jecte de vint minuts fins al seu centre de primària a 
Hostalets, quan en disposen d’altres més propers?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’institut de referència per a la Pobla 
de Claramunt (Anoia)
Tram. 314-02340/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte l’Institut 
de secundària de referència per la Pobla de Claramunt 
ubicat a Vallbona d’Anoia? Té previst construir un edi-
fici definitiu per abandonar els actuals barracons? Ja 
disposen d’emplaçament definitiu? Quin és el seu ca-
lendari d’execució?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta formativa professional per a 
tècnics sanitaris d’atenció a les  emergències 
i el transport sanitari
Tram. 314-02341/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Confirma el Govern que l’Escola de Seguretat Pú-
blica de Mollet del Vallés està treballant en una oferta 
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formativa professional per tècnics sanitaris d’atenció a 
les emergències i transport sanitari?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del Pla director urba-
nístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02342/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El maig del 2012 es va aprovar la Resolució 568/IX 
del Parlament de Catalunya sobre el desenvolupa-
ment del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òde-
na i el desenvolupament industrial de diversos sectors 
d’activitat econòmica de l’Anoia.

El passat divendres 22 de març es publicava en un set-
manari comarcal de l’Anoia que alguns municipis de 
la Conca d’Òdena treballen per a la modificació d’al-
guns aspectes del Pla Director. Segons aquestes infor-
macions, alguns Ajuntaments ja s’haurien reunit amb 
el conseller i el director general d’urbanisme.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– S’està estudiant o valorant alguna modificació del 
Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena? En cas 
afirmatiu, en quin sentit?

– Les modificacions que s’estudien implicarien algun 
canvi en el Polígon de Can Morera? En cas afirmatiu, 
quins?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de 
la conca d’Òdena amb relació a la modifica-
ció del Pla director urbanístic de la conca 
d’Òdena
Tram. 314-02343/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El maig del 2012 es va aprovar la Resolució 568/IX 
del Parlament de Catalunya sobre el desenvolupa-
ment del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òde-
na i el desenvolupament industrial de diversos sectors 
d’activitat econòmica de l’Anoia.

El passat divendres 22 de març es publicava en un set-
manari comarcal de l’Anoia que alguns municipis de 
la Conca d’Òdena treballen per a la modificació d’al-
guns aspectes del Pla Director. Segons aquestes infor-
macions, alguns Ajuntaments ja s’haurien reunit amb 
el conseller i el director general d’urbanisme.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– S’ha celebrat alguna reunió entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i ajuntaments de la Conca 
d’Òdena en relació a la possible modificació del Pla 
Director Urbanístic de la Conca d’Òdena? En cas afir-
matiu, quantes, en quines dates i amb quins Ajunta-
ments? De quines modificacions es tracta? Quina mo-
tivació tenen? Quin és l’impacte global sobre el Pla?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions previstes del Pla di-
rector urbanístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02344/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El maig del 2012 es va aprovar la Resolució 568/IX 
del Parlament de Catalunya sobre el desenvolupa-
ment del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òde-
na i el desenvolupament industrial de diversos sectors 
d’activitat econòmica de l’Anoia.

El passat divendres 22 de març es publicava en un set-
manari comarcal de l’Anoia que alguns municipis de 
la Conca d’Òdena treballen per a la modificació d’al-
guns aspectes del Pla Director. Segons aquestes infor-
macions, alguns Ajuntaments ja s’haurien reunit amb 
el conseller i el director general d’urbanisme.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines modificacions preveu fer el Departament de 
Territori i Sostenibilitat del Pla Director Urbanístic 
de la Conca d’Òdena? Aquestes modificacions afecten 
infraestructures clau pel desenvolupament de la Con-
ca, com l’Eix Transversal Ferroviari?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de modificació del Pla di-
rector urbanístic de la conca d’Òdena
Tram. 314-02345/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El maig del 2012 es va aprovar la Resolució 568/IX 
del Parlament de Catalunya sobre el desenvolupa-
ment del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òde-
na i el desenvolupament industrial de diversos sectors 
d’activitat econòmica de l’Anoia.

El passat divendres 22 de març es publicava en un set-
manari comarcal de l’Anoia que alguns municipis de 
la Conca d’Òdena treballen per a la modificació d’al-
guns aspectes del Pla Director. Segons aquestes infor-
macions, alguns Ajuntaments ja s’haurien reunit amb 
el conseller i el director general d’urbanisme.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el calendari del Departament de Territori i 
Sostenibilitat per a la modificació del Pla Director Ur-
banístic de la Conca d’Òdena?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un carril VAO a la carre-
tera B-23
Tram. 314-02346/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
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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: 

– En quina fase es troba la creació un carril Bus-VAO a 
la B-23? Quin és el calendari previst?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis que es van fer en el servei 
del Metro del Baix Llobregat al juliol del 2012
Tram. 314-02347/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin balanç fa el Govern dels canvis en el servei del 
Metro del Baix Llobregat que es van dur a terme el ju-
liol de 2012? Han servit per millorar el nombre d’usu-
aris de l’Anoia? S’han reduït? En quin nombre?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com els canvis en el Metro 
del Baix Llobregat han afectat la mobilitat de 
l’Anoia
Tram. 314-02348/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Com han afectat els canvis implantats el juliol de 
2012 en el servei del Metro del Baix Llobregat a la mo-
bilitat de l’Anoia?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament del servei del Metro del 
Baix Llobregat
Tram. 314-02349/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures o estratègia plantegen per millorar 
el servei del Metro del Baix Llobregat en el futur?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC



7 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 76

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de viatgers del Metro del 
Baix Llobregat del febrer del 2008 ençà
Tram. 314-02350/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el nombre de viatgers del Metro del 
Baix Llobregat, per estacions i per mesos, des del fe-
brer de 2008 fins abril del 2013?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de validacions de títols de 
transport en el Metro del Baix Llobregat del 
febrer del 2008 ençà
Tram. 314-02351/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el nombre de validacions per títol de 
transport i zona del Metro del Baix Llobregat a cada esta-
ció i cada mes des del febrer del 2008 fins abril del 2013?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres del nou centre d’atenció pri-
mària i de la residència per a gent gran dins 
del marc de la UA3 del barri del Guinardó, 
de Barcelona
Tram. 314-02352/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 13271 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la situació de les obres del nou centre d’A-
tenció Primària del Guinardó, que es troba en el marc 
de l’UA3 del Guinardó, en la ciutat de Barcelona?

– Quina data preveu el Govern que finalitzin les obres 
del nou centre d’Atenció Primària del Guinardó, que 
es troba en el marc de l’UA3 del Guinardó, en la ciutat 
de Barcelona?

– Quina data preveu el Govern que entri en servei el 
nou centre d’Atenció Primària del Guinardó, que es 
troba en el marc de l’UA3 del Guinardó, en la ciutat 
de Barcelona?

– Quina és la situació de les obres de la residència per 
la gent gran del Guinardó, que es troba en el marc de 
l’UA3 del Guinardó, en la ciutat de Barcelona?

– Quina data preveu el Govern que finalitzin les obres 
de la residència per la gent gran del Guinardó, que es 
troba en el marc de l’UA3 del Guinardó, en la ciutat 
de Barcelona?

– Quina data preveu el Govern que entri en servei la 
residència per la gent gran del Guinardó, que es tro-
ba en el marc de l’UA3 del Guinardó, en la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la programació i la previsió del nom-
bre de places d’ensenyament secundari 
obligatori, batxillerat i cicles formatius a Ma-
taró (Maresme)
Tram. 314-02353/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 13272 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué programación y previsión ha efectuado el Go-
bierno de la Generalitat en relación a la necesidad de 
plazas de enseñanza secundaria obligatoria, bachille-
rato y ciclos formativos, para los próximos cinco años 
en el municipio de Mataró (Maresme)?

– ¿Ha recibido el Departament alguna petición al res-
pecto por parte del Ayuntamiento de Mataró?

– ¿En qué fase se encuentran los proyectos de puesta 
en marcha de los nuevos equipamientos previstos, co-
mo el IES de Rocafonda o el de Cerdanyola?

– ¿Se ha comunicado o efectuado por parte del Ayun-
tamiento de Mataró la cesión de los terrenos para ubi-
car los nuevos equipamientos?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a identificar els alum-
nes de quart curs d’educació secundària 
obligatòria que no han participat a les pro-
ves d’avaluació
Tram. 314-02354/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 13273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué criterios ha utilizado el Gobierno de la Genera-
litat para identificar a 4.571 alumnos que no han par-
ticipado en las pruebas de evaluación del cuarto curso 
de la ESO, según los resultados presentados por el De-
partament el pasado 21 de marzo de 2013?

– ¿Cuál es la justificación que motiva la utilización de 
esos criterios que han llevado a 4.571 alumnos a no par-
ticipar en las pruebas de evaluación de cuarto de ESO?

– ¿Qué autoridad educativa ha sido la responsable de 
la definición de estos criterios?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies educatives de l’Escola Els 
Ganxets, de Reus (Baix Camp), per als cur-
sos 2013-2014 i 2014-2015
Tram. 314-02355/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 13274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 144 del Reglamen-
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to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué planes tiene el Gobierno de la Generalitat pa-
ra la Escola Els Ganxets (Reus) en relación a las 
líneas educativas para el curso 2013-2014 y para el 
curso 2014-2015?

– ¿Mantiene el Gobierno de la Generalitat el compro-
miso de construir las instalaciones definitivas de Els 
Ganxets (Reus), según el convenio firmado con el 
Ayuntamiento en septiembre de 2010?

– ¿Qué avances se han hecho desde el Gobierno de la 
Generalitat en relación a este convenio para la cons-
trucción del nuevo edificio, desde la firma del mismo?

– ¿Qué actuaciones se están haciendo desde el Gobier-
no de la Generalitat, en relación a las instalaciones 
provisionales actuales de Els Ganxets (Reus), mientras 
no se acometa la construcción del emplazamiento de-
finitivo del centro?

Palau del Parlament, 16 de abril de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte pressupostari de la cober-
tura de baixes mèdiques de professors de 
centres educatius públics
Tram. 314-02356/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 13275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Tiene el Govern valorado el impacto presupuestario 
que supone la cobertura de bajas médicas de profeso-
res planteada por el Departament de Ensenyament pa-
ra los centros educativos públicos en Catalunya?

– ¿Tiene el Govern valorado el impacto presupuesta-
rio que representaría para la Generalitat la adopción 
del sistema de bajas médicas de profesores planteada 

por el Gobierno del Estado para los centros educativos 
públicos?

Palau del Parlament, 17 de abril de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció del transport públic al 
Montsià del juliol del 2011 ençà
Tram. 314-02357/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les mesures per promoure el transport 
públic, especialment el ferroviari, a la comarca del 
Montsià, que ha dut a terme el Govern de la Generali-
tat des del juliol del 2011 fins avui?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció del temps de viatge entre 
l’estació d’Ulldecona - Alcanar - la Sénia i les 
de Tarragona i Barcelona
Tram. 314-02358/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-



7 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 76

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 74

ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les mesures que s’han dut a terme des del 
juliol del 2011 fins avui per reduir el temps de viatge 
entre l’estació de tren d’Ulldecona - Alcanar - la Sénia 
(Montsià) i les de Tarragona i Barcelona?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les gestions amb el Ministeri de Foment 
per a incrementar els serveis ferroviaris de 
l’estació d’Ulldedona - Alcanar - la Sénia
Tram. 314-02359/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les gestions que el Govern ha dut a terme 
amb el Ministeri de Foment per incrementar els ser-
veis ferroviaris de l’estació d’Ulldecona - Alcanar - 
la Sénia (Montsià), direcció Barcelona i direcció Va-
lència?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb el Ministeri de Foment 
per a incrementar els serveis ferroviaris de 
l’estació d’Ulldecona - Alcanar - la Sénia
Tram. 314-02360/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– A quins acords ha arribat el Govern de la Genera-
litat i el Ministeri de Foment per incrementar els ser-
veis ferroviaris de l’estació d’Ulldecona - Alcanar - la 
Sénia (Montsià), direcció Barcelona i direcció Va-
lència?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afavoriment de la inversió industrial 
estrangera
Tram. 314-02361/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 elements de Catalunya que el Govern 
considera essencials per afavorir la inversió industrial 
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estrangera i amb quines accions concretes els està po-
tenciant?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cartera de projectes de noves inver-
sions
Tram. 314-02362/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 240 projectes en cartera que hi ha so-
bre noves inversions a Catalunya? En quins sectors 
es situen?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió econòmica i de generació 
de llocs de treball dels projectes de noves 
inversions
Tram. 314-02363/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 previsió econòmica d’aquestes inversi-
ons i la generació de llocs de treball que es preveu amb 
aquestes?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius de les oficines de promo-
ció exterior de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana per al 2013
Tram. 314-02364/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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 per les 34 oficines de promoció 
exterior que té ACC1Ó a l’estranger per aquest any 2013?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’inversions a Catalu-
nya de les oficines de promoció exterior de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana
Tram. 314-02365/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

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: 

– Quants projectes estan treballant actualment en te-
mes d’inversions a Catalunya des de les 38 oficines?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les detencions fetes pels Mossos 
d’Esquadra al passeig de Verdum, de Barce-
lona, l’11 d’abril de 2013
Tram. 314-02366/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En relació a les detencions efectuades pel Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona el dia 11 d’abril per fets 
esdevinguts al 14 de febrer al passeig Verdum de Bar-
celona: 

1. Considera el Departament d’Interior un fet delictiu 
que unes persones «ruixin un caixer d’una entitat fi-
nancera amb un globus d’aigua»?

2. Considera el Departament d’Interior una dada re-
llevant des de el punt de vista policial que una per-
sona sigui coneguda perquè «habitualment participa 
activament en les manifestacions i les vagues gene-
rals»

3. Considera el Departament d’Interior que l’atestat 
instruït en relació a aquests fets s’adapta a les normes 
de funcionament del Cos de Mossos d’Esquadra i es 
respectuós amb els drets de les persones?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el llibre publicat pel Departament de 
Benestar Social i Família Un infant, quina il·
lusió!
Tram. 314-02367/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En relació al llibre Un infant, quina il·lusió publicat pel 
Departament de Benestar Social al gener de 2013, res-
pecte el qual se n’han enviat 80.000 exemplars per 
correu a les famílies acompanyats d’una carta del pre-
sident de la Generalitat de Catalunya i que ha comp-
tat amb la participació i patrocini de Eau Thermale 
Avène, Blemil, Blevit, Colacao, Dodot, Ecoembes-
Ecovidrio, Ern, Font Vella, Gas Natural Fenosa, Grup 
Catalana Occident, Jané, Mi primer Danone, Licor 
del Polo junior i Textura baby & kids: 

a. Qui són els autors/es d’aquesta publicació?

b. Ha tingut en compte el Departament de Benestar i 
Família la participació i opinió de mares i pares, as-
sociacions pediàtriques, pro lactància i altres? En cas 
afirmatiu, amb quines s’ha col·laborat?

c. Com valora la consellera de Benestar i Família que 
en una publicació oficial tan sols aparegui un nadó 
prenent el pit i la resta prenent biberó, incloent pràc-
tiques tan perilloses com que un nadó es prengui el 
biberó tot sol (subjectant-lo amb mans i peus) o tan 
fredes com donar el biberó sense treure el nadó del 
bressol tot allargant el braç?

d. Creu oportú que la imatge que acompanya a l’apar-
tat Qui em cuida? correspongui amb la figura de 2 do-
nes, mare i àvia respectivament?

e. Comparteix la consellera de Benestar i Família els 
consells de Dodot que es recullen per tenir cura de la 
pell: «Feu servir una tovalloleta dissenyada especial-
ment» sense matisar que l’aigua i sabó és més que re-
comanable?

f. Comparteix la consellera de Benestar i Família els 
consells de de Blevit sobre les farinetes on avala les 
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excel·lències dels cereals sense mencionar si contenen 
o no sucre o que pot menjar p. ex. pa o arròs?

g. Per què el Govern ha venut a aquestes 14 empreses 
el dret a accedir als nous pares i dir-los com han de te-
nir cura dels seus fills i filles?

h. Pensa retirar la conselleria de Benestar i Família 
l’esmentada publicació atenent al seguit de despropò-
sits que es recullen?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2013 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detenció d’una persona acusa-
da d’un delicte de danys contra una oficina 
bancària l’11 d’abril de 2013
Tram. 314-02368/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat, David Companyon 
Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

1. El dia 11 d’abril de 2013 a les 10h es procedeix a la 
detenció del Sr. Francisco Garrobo en el seu domicili 
acusat d’un delicte de danys consistents en enganxar 
cartells a una oficina bancària i tapar la càmera de se-
guretat. Perquè es va perllongar la seva detenció fins el 
dia 13 d’abril a les 13 h?

2. Perquè no es cita al detingut a declarar a la Comis-
saria i notificar-li els fets que se li imputen i en canvi 
es procedeix a la seva detenció en el domicili, quan es 
una persona arrelada al barri i coneguda per part del 
Cos de Policia dels Mossos d’Esquadra?

3. Es va notificar al Col·legi d’Advocats la seva deten-
ció d’acord amb els articles 520.4 i 765 de la LECrim?

4. En quin moment i a quin hora es va notificar la de-
tenció al Col·legi d’Advocats?

5. La lectura de drets al detingut abans esmentat es va 
realitzar davant del seu advocat?

6. Per quina raó no es va traslladar al detingut i se’l va 
posar a disposició judicial el mateix dia?

7. Perquè va ser traslladat a la Comissaria de Les Corts 
i no va restar a la Comissaria del Districte de 9 barris 
de Barcelona?

8. Per quin motiu no es va posar al detingut a disposi-
ció judicial fins 48 hores desprès i va haver de pernoc-
tar dues nits a Comissaria?

9. Pot comportar una detenció tan dilatada un rigor in-
necessari?

10. Entre el fets dels quals s’acusa al detingut ocor-
reguts el dia 14 d’abril i la seva detenció passen prop 
de dos mesos, quina es el motiu d’aquesta dilació si el 
detingut tal com consta a les diligències «va poder ser 
identificat sense cap dubte» pels agents dels Mossos?

11. Per quina raó a les diligències consta la següent pa-
ràgraf, referint-se al detingut: «És conegut per aques-
ta unitat per ser una de les persones que habitualment 
participa activament en les manifestacions i vagues 
generals»?

12. Existeix en els arxius de la Policia dels Mossos 
d’Esquadra un fitxer en el qual es classifica la ideolo-
gia dels ciutadans?

13. Perquè no es cita al detingut a declarar a la Comis-
saria i notificar-li els fets que se li imputen i en canvi 
es procedeix a la seva detenció en el domicili, quan es 
una persona arrelada al barri i coneguda per part del 
Cos de Policia dels Mossos d’Esquadra?

14. Perquè no es pren declaració al detingut el mateix 
dia i es cita al seu advocat fins el dia desprès de la de-
tenció a les 9h?

15. Perquè no se’l posat a disposició del Jutjat el ma-
teix dia de la declaració i es perllonga la detenció in-
necessàriament?

16. Per quina raó es procedeix a la detenció, quasi dos 
mesos desprès dels fets, si durant la mateixa i en res-
posta als Jutjat d’Instrucció núm. 5, encara cal «fer re-
cerca d’altres fets similars comesos el dia 14/02/2013, 
per tal d’imputar-li nous fets delictius i estalviar futu-
res noves detencions» al detingut?

17. Perquè el funcionari del Cos de Policia considera 
que l’Habeas Corpus, figura del nostre ordenament ju-
rídic, es sol·licita «exclusivament per tal d’entorpir la 
instrucció de l’atestat policial», segons consta en les 
diligències policials?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2013 

Jaume Bosch Mestres David Companyon Costa
Diputat GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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3.27. CONTROL PARLAMENTARI 
DE LA CORPORACIÓ CATALANA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el cost 
anual del patrocini de les samarretes del 
Futbol Club Barcelona i del Reial Club Es-
portiu Espanyol per part de Televisió de Ca-
talunya entre el 2008 i el 2012
Tram. 325-00047/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 12637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el 

 artículo 173 del Reglament del Parlament, presenta 
al presidente del Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
siguiente, para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

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

– ¿Cuál ha sido el coste anual, entre los años 2008 y 
2012, del patrocinio por parte de Televisió de Cata-
lunya de las camisetas de los clubes de fútbol Futbol 
Club Barcelona y Real Club Deportivo español?

Palau del Parlament, 23 de abril de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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	Tram. 314-00906/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives a la confirmació de casos d’infants robats a Catalunya
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	Tram. 314-00997/10
	Resposta del Govern
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	Tram. 314-01055/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat en l’acomiadament de treballadors de l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)
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	Tram. 314-01062/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments amb relació a l’aplicació el 2012 de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-00368/10
	Anunci
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	Tram. 311-00373/10
	Anunci
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	Tram. 314-02313/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del calendari d’actuacions per al millorament de l’àrea del planejament del segle XIX d’Ulldecona (Montsià)
	Tram. 314-02314/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del calendari d’actuacions per al millorament de l’àrea de la Colònia Fàbrica i Comellarets - les Casetes, de Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-02315/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’execució de les actuacions pendents per al millorament del nucli antic de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-02316/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’execució de les actuacions pendents per al millorament del nucli antic de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-02317/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’execució de les actuacions pendents per al millorament de l’àrea del planejament del segle XIX d’Ulldecona (Montsià)
	Tram. 314-02318/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’execució de les actuacions pendents per al millorament de l’àrea de la Colònia Fàbrica i Comellarets - les Casetes, de Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-02319/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagament de les actuacions executades per al millorament del nucli antic de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-02320/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagament de les actuacions executades per al millorament del nucli antic de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-02321/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagament de les actuacions executades per al millorament de l’àrea del planejament del segle XIX d’Ulldecona (Montsià)
	Tram. 314-02322/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagament de les actuacions executades per al millorament de l’àrea de la Colònia Fàbrica i Comellarets - les Casetes, de Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-02323/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració del Pla de transport de viatgers 2013-2018
	Tram. 314-02324/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a l’aprovació del Pla de transport de viatgers 2013-2018
	Tram. 314-02325/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses contractades pel Banc de Sang i Teixits entre el 2003 i el 2013
	Tram. 314-02326/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització del transport sanitari avançat secundari i pediàtric
	Tram. 314-02327/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de serveis de transport sanitari avançat entre el 2006 i el 2013
	Tram. 314-02328/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà per servei de transport sanitari avançat o medicalitzat i de transport programat
	Tram. 314-02329/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no considerar el transport sanitari com una xarxa d’activitat sanitària
	Tram. 314-02330/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió temporal per a la publicació de les noves bases del concurs de transport sanitari urgent i programat
	Tram. 314-02331/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els circuits per a afavorir que els tècnics de transport sanitari puguin passar a un cicle formatiu de grau mitjà
	Tram. 314-02332/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de retolació a les ambulàncies i els uniformes del sistema públic d’emergències
	Tram. 314-02333/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en el transport sanitari urgent i programat el primer trimestre dels anys 2007 a 2013
	Tram. 314-02334/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pregunta que els centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública formulen als pacients sobre si tenen assegurança de salut privada
	Tram. 314-02335/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els circuits establerts pel Servei Català de la Salut per a donar la documentació clínica als pacients que la demanin
	Tram. 314-02336/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’oficines de farmàcia comunitàries
	Tram. 314-02337/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les decisions preses amb relació a la política universitària
	Tram. 314-02338/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels alumnes de primària de les urbanitzacions de Can Fosalba i Serra Alta, d’Hostalets de Pierola (Anoia)
	Tram. 314-02339/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’institut de referència per a la Pobla de Claramunt (Anoia)
	Tram. 314-02340/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta formativa professional per a tècnics sanitaris d’atenció a les emergències i el transport sanitari
	Tram. 314-02341/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del Pla director urbanístic de la conca d’Òdena
	Tram. 314-02342/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de la conca d’Òdena amb relació a la modificació del Pla director urbanístic de la conca d’Òdena
	Tram. 314-02343/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions previstes del Pla director urbanístic de la conca d’Òdena
	Tram. 314-02344/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de modificació del Pla director urbanístic de la conca d’Òdena
	Tram. 314-02345/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’un carril VAO a la carretera B-23
	Tram. 314-02346/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis que es van fer en el servei del Metro del Baix Llobregat al juliol del 2012
	Tram. 314-02347/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com els canvis en el Metro del Baix Llobregat han afectat la mobilitat de l’Anoia
	Tram. 314-02348/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del servei del Metro del Baix Llobregat
	Tram. 314-02349/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de viatgers del Metro del Baix Llobregat del febrer del 2008 ençà
	Tram. 314-02350/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de validacions de títols de transport en el Metro del Baix Llobregat del febrer del 2008 ençà
	Tram. 314-02351/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres del nou centre d’atenció primària i de la residència per a gent gran dins del marc de la UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona
	Tram. 314-02352/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la programació i la previsió del nombre de places d’ensenyament secundari obligatori, batxillerat i cicles formatius a Mataró (Maresme)
	Tram. 314-02353/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a identificar els alumnes de quart curs d’educació secundària obligatòria que no han participat a les proves d’avaluació
	Tram. 314-02354/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies educatives de l’Escola Els Ganxets, de Reus (Baix Camp), per als cursos 2013-2014 i 2014-2015
	Tram. 314-02355/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte pressupostari de la cobertura de baixes mèdiques de professors de centres educatius públics
	Tram. 314-02356/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció del transport públic al Montsià del juliol del 2011 ençà
	Tram. 314-02357/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del temps de viatge entre l’estació d’Ulldecona - Alcanar - la Sénia i les de Tarragona i Barcelona
	Tram. 314-02358/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb el Ministeri de Foment per a incrementar els serveis ferroviaris de l’estació d’Ulldedona - Alcanar - la Sénia
	Tram. 314-02359/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb el Ministeri de Foment per a incrementar els serveis ferroviaris de l’estació d’Ulldecona - Alcanar - la Sénia
	Tram. 314-02360/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afavoriment de la inversió industrial estrangera
	Tram. 314-02361/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cartera de projectes de noves inversions
	Tram. 314-02362/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió econòmica i de generació de llocs de treball dels projectes de noves inversions
	Tram. 314-02363/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de les oficines de promoció exterior de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana per al 2013
	Tram. 314-02364/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’inversions a Catalunya de les oficines de promoció exterior de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana
	Tram. 314-02365/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les detencions fetes pels Mossos d’Esquadra al passeig de Verdum, de Barcelona, l’11 d’abril de 2013
	Tram. 314-02366/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el llibre publicat pel Departament de Benestar Social i Família «Un infant, quina il·lusió!»
	Tram. 314-02367/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detenció d’una persona acusada d’un delicte de danys contra una oficina bancària l’11 d’abril de 2013
	Tram. 314-02368/10
	Formulació


	3.27.	Control parlamentari
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15.	Preguntes per escrit
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