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1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el sistema de preus i beques de les universitats pú-
bliques
Tram. 310-00060/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el sistema de patent única europea i la no adopció de 
l’acord per l’Estat
Tram. 310-00061/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’habitatge i les infraestructures a Barcelona
Tram. 310-00062/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les perspectives de les polítiques d’ensenyament
Tram. 310-00063/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació econòmica de les universitats
Tram. 310-00064/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els motius pels quals no ha fet cessar el director gene-
ral d’Institucions Penitenciàries
Tram. 310-00065/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el centre penitenciari que ha de substituir la presó Mo-
del, de Barcelona
Tram. 310-00066/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 310-00067/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el III Pla de formació professional
Tram. 310-00068/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius de dèficit per al 2013
Tram. 310-00069/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el conveni amb la Generalitat Valenciana per la reci-
procitat de les emissions de Televisió de Catalunya i Radio-
televisió Valenciana
Tram. 310-00070/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’argumentari del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya per a explicar la seva visió d’Espanya i Catalunya 
a l’estranger
Tram. 310-00071/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la celebració d’un ple monogràfic 
sobre l’atur
Tram. 317-00036/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la valoració política del paper que 
tenen les elits econòmiques i empresarials amb relació al 
procés pel dret a decidir
Tram. 317-00037/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la publicació de les balances fiscals
Tram. 317-00038/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la presentació dels pressupostos, 
el nou model de finançament i el pagament al tercer sector 
i als ajuntaments
Tram. 317-00039/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’estratègia per a superar les políti-
ques d’austeritat i l’aplicació de les propostes presentades a 
l’inici de la legislatura
Tram. 317-00040/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures per a crear ocupació i 
fer sortir Catalunya de la crisi
Tram. 317-00041/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les exportacions catalanes i el fo-
ment de les inversions estrangeres a Catalunya
Tram. 317-00042/10
Substanciació p. 12
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
proveïdors de serveis d’atenció a les persones que han sus-
pès la prestació de serveis el 2012
Tram. 314-00867/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de control i seguiment de la prestació de ser-
veis de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 314-00868/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris d’actuació en cas que no es puguin prestar els serveis 
contractats de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 314-00869/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
campanya «Garraf, peatge just»
Tram. 314-00897/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu dels peatges de l’autopista C-32
Tram. 314-00898/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a reduir el preu dels peatges de l’autopis-
ta C-32
Tram. 314-00899/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reunir-se amb el Consell Comarcal del Garraf per 
a tractar del peatge de l’autopista C-32
Tram. 314-00900/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors del Departament de Salut per a la detecció pre-
coç de la malnutrició infantil
Tram. 314-00915/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions conjuntes entre els departaments de Salut i 
d’Ensenyament per a detectar les conseqüències de les de-
sigualtats socials en salut
Tram. 314-00916/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Agència de Salut Pública per a detectar les 
desigualtats secundàries en salut
Tram. 314-00917/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades del Departament de Salut que indiquin un empitjora-
ment de la nutrició i la salut dels infants
Tram. 314-00918/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en els tipus de demanda dels centres docents detec-
tats pel programa «Salut i escola»
Tram. 314-00919/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de reincidència al servei d’urgències el 2012
Tram. 314-00937/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació del darrer anuari sobre l’educació de la Fundació 

Jaume Bofill amb relació al percentatge d’alumnes estran-
gers a les escoles públiques i concertades
Tram. 314-00938/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de l’estudi de la Fundació Jaume Bofill «Munici-
pis contra la segregació escolar. Sis experiències de política 
educativa local»
Tram. 314-00939/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps d’espera per a intervencions quirúrgiques sense 
temps garantit
Tram. 314-00946/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
protecció de les esglésies d’Aran
Tram. 314-00994/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de substitucions de mestres de primària en els cen-
tres que fan la sisena hora
Tram. 314-01001/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a remodelar l’Escola Sant 
Jordi i el calendari d’obres previst
Tram. 314-01004/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost i el dèficit anual de les universitats públiques del 
2003 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01016/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació global per al funcionament, programes, inversi-
ons, recerca, innovació i transferència de les universitats pú-
bliques del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01017/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa per alumne en universitats del 2003 al 2012 i les 
previsions per al 2013
Tram. 314-01018/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per matrícula a les universitats públiques del 
2003 ençà
Tram. 314-01019/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles i el nombre d’alumnes de les universitats públiques 
del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01020/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb el Govern de l’Estat per a negociar els crèdits 
per als parcs científics i tecnològics i per a recerca i innova-
ció a les universitats públiques
Tram. 314-01021/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
retards dels pagaments a les universitats públiques
Tram. 314-01022/10
Resposta del Govern p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució d’alumnes a les universitats entre el 2003 i el 2013
Tram. 314-01023/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de reducció i tancament de la Comissió per 
a l’Estudi de la Governança del Sistema Universitari de Ca-
talunya
Tram. 314-01024/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reformes plantejades per a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-01031/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aliances estratègiques de l’Institut Català de la Salut amb 
proveïdors i entitats del 2011 ençà
Tram. 314-01034/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis previstos per a la llei de pressupostos del 2013 per a 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-01035/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles de l’Institut Català de la Salut i de la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública
Tram. 314-01040/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres concertats que han signat un contracte programa 
per a rebre recursos a canvi de garantir la gratuïtat de l’edu-
cació a les famílies
Tram. 314-01049/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de pagar l’import compromès amb l’Ajuntament de 
Cambrils (Baix Camp) per a la construcció d’una galeria 
de tir amb arc
Tram. 314-01056/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació entre l’impagament de l’import compromès amb 
l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) per a la construcció 
d’una galeria de tir amb arc i l’anunci de l’Ajuntament d’aco-
miadar treballadors interins
Tram. 314-01057/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció de l’aportació a l’Escola de Música de Cambrils 
(Baix Camp)
Tram. 314-01058/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’institut del barri de Cappont, de 
Lleida (Segrià)
Tram. 314-01099/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament i l’oferta formativa de les escoles de música i 
dansa
Tram. 314-01100/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2010
Tram. 314-01102/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica 
policial de Sabadell el 2010
Tram. 314-01103/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 
2011
Tram. 314-01104/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica po-
licial de Sabadell el 2011
Tram. 314-01105/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 
2012
Tram. 314-01106/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica po-
licial de Sabadell el 2012
Tram. 314-01107/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 
2013
Tram. 314-01108/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica po-
licial de Sabadell el 2013
Tram. 314-01109/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra de l’àrea bàsica policial de 
Sabadell que han estat traslladats fora de la regió policial
Tram. 314-01110/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 
2010
Tram. 314-01111/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2010
Tram. 314-01112/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola 
del Vallès el 2010
Tram. 314-01113/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 
2011
Tram. 314-01114/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2011
Tram. 314-01115/10
Resposta del Govern p. 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola 
del Vallès el 2011
Tram. 314-01116/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 
2012
Tram. 314-01117/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2012
Tram. 314-01118/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola 
del Vallès el 2012
Tram. 314-01119/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 
2013
Tram. 314-01120/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2013
Tram. 314-01121/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola 
del Vallès el 2013
Tram. 314-01122/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vessament a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01123/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tones de productes petroliers vessades a les instal·lacions 
de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01124/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
moment en què es va assabentar del vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01125/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com es va assabentar del vessament de productes 
petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01126/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el lloc que ocupa el vessament de l’octubre del 2012 a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) 
en la història d’aquests vessaments
Tram. 314-01127/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes del vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01128/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què Repsol va comunicar el vessament d’hidrocar-
burs a les instal·lacions de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01129/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte en el medi del vessament de productes petroliers 
a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01130/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte en els aqüífers del vessament de productes pe-
troliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01131/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte en el Francolí del vessament de productes petro-
liers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tar-
ragonès)
Tram. 314-01132/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona amb 
relació al vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01133/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibili-
tat a Tarragona amb relació al vessament de productes pe-
troliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01134/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de la Delegació del Govern a Tarragona amb rela-
ció al vessament de productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01135/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials de Governació a Tarrago-
na amb relació al vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01136/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació al 
vessament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01137/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona amb 
relació al vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01138/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a 
Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers 
a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01140/10
Resposta del Govern p. 37



14 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

SUMARI 5

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activació del Pla d’emergència exterior del sector químic 
de Tarragona en el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01141/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
desactivació del Pla d’emergència exterior del sector químic 
de Tarragona en el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01142/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients incoats pel vessament de productes petroliers 
a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01143/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la tramitació dels expedients incoats pel vessa-
ment de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a 
la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01144/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de reparació que s’han fet pel vessament de pro-
ductes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de 
Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01145/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les obres de reparació que s’han fet pel vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Po-
bla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01146/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi del subsòl per a conèixer els efectes del vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Po-
bla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01147/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de les anàlisis del subsòl per a conèixer els efectes 
del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01148/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi de l’aigua del Francolí que s’ha fet per a conèixer els 
efectes del vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01149/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de l’anàlisi de l’aigua del Francolí que s’ha fet per a 
conèixer els efectes del vessament de productes petroliers 
a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01150/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gravetat del vessament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01151/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions previstes pel vessament de productes petroliers 

a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarra-
gonès)
Tram. 314-01152/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació a les institucions del vessament de productes 
petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01153/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació a la població del vessament de productes pe-
troliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01154/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finiment dels expedients incoats pel vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01155/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
vessament de Repsol del 31 d’octubre de 2012 a les instal-
lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 314-01179/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures compensatòries per als treballadors públics afec-
tats per retallades salarials
Tram. 314-01180/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de la línia 9 del metro entre Collblanc i 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-01274/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a ajornar la posada en funcionament de la línia 9 
del metro entre Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-01275/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de la línia 9 del metro entre Collblanc i l’aeroport 
de Barcelona - el Prat que no s’obriran
Tram. 314-01276/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mediació amb Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva), 
amb motiu de l’expedient de regulació d’ocupació
Tram. 314-01300/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva), 
des del concurs de creditors del 2010
Tram. 314-01301/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el suport a Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva), del 
1988 ençà
Tram. 314-01302/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex d’accidents laborals sense baixa dels últims exercicis
Tram. 314-01310/10
Resposta del Govern p. 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex d’accidents mortals en la indústria del 2011 i del 2012
Tram. 314-01312/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’objectivitat de les dades de les anàlisis dels índexs d’acci-
dentalitat laboral
Tram. 314-01313/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
balanç de l’accidentalitat laboral del 2012 presentat i el tipus 
d’atenció rebuda pels treballadors que han patit accidents 
de treball
Tram. 314-01314/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les malalties professionals del 2007 ençà
Tram. 314-01315/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de mesoteliomes declarats del 2007 
ençà
Tram. 314-01316/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
adjudicacions de les convocatòries del Departament d’Em-
presa i Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya per 
al 2012
Tram. 314-01321/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa de l’Estat en polítiques passives d’ocupació a Ca-
talunya els anys 2010, 2011 i 2012
Tram. 314-01322/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els viatges del president de la Generalitat a Massachusetts 
i Portugal
Tram. 314-01347/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió en el contracte programa amb la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals de l’obligació de tenir delegaci-
ons territorials estables de producció de continguts
Tram. 314-01504/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obligació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals d’emetre informació de tots els territoris de Catalunya i 
de produir-la en el territori mateix
Tram. 314-01505/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
decisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
de tancar les delegacions territorials del Pirineu, el Pallars, la 
Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-01506/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions de la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva
Tram. 314-01559/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis i els informes elaborats per la Direcció General 
d’Anàlisi i Prospectiva
Tram. 314-01560/10
Resposta del Govern p. 52

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el sistema de preus i beques de les universitats pú-
bliques
Tram. 310-00060/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el sistema de patent única europea i la no adopció de 
l’acord per l’Estat
Tram. 310-00061/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’habitatge i les infraestructures a Barcelona
Tram. 310-00062/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les perspectives de les polítiques d’ensenyament
Tram. 310-00063/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació econòmica de les universitats
Tram. 310-00064/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els motius pels quals no ha fet cessar el director gene-
ral d’Institucions Penitenciàries
Tram. 310-00065/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el centre penitenciari que ha de substituir la presó Mo-
del, de Barcelona
Tram. 310-00066/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Tram. 310-00067/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el III Pla de formació professional
Tram. 310-00068/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius de dèficit per al 2013
Tram. 310-00069/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el conveni amb la Generalitat Valenciana per la reci-
procitat de les emissions de Televisió de Catalunya i Radio-
televisió Valenciana
Tram. 310-00070/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’argumentari del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya per a explicar la seva visió d’Espanya i Catalunya 
a l’estranger
Tram. 310-00071/10
Anunci p. 56

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00036/10
Anunci p. 57
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00037/10
Anunci p. 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00038/10
Anunci p. 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00039/10
Anunci p. 57

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00040/10
Anunci p. 58

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00041/10
Anunci p. 58

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00042/10
Anunci p. 58

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’incrementar els ajuts a les famílies 
amb infants
Tram. 311-00376/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions i els recursos per a informar els 
ciutadans dels ajuts, les prestacions i els serveis en l’àmbit 
familiar
Tram. 311-00377/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’impulsar un pla local de suport a 
la família
Tram. 311-00378/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’elaborar un pla integral de suport 
a la família
Tram. 311-00379/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de desplegar els reglaments dels ajuts a 
l’adopció i a la reproducció assistida
Tram. 311-00380/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’elaborar un pla de suport a les adoles-
cents embarassades
Tram. 311-00381/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions i els recursos per al garantiment de 
l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure
Tram. 311-00382/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els compromisos pressupostaris per a les actuaci-
ons previstes al Pacte per la infància
Tram. 311-00383/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les polítiques de prevenció per mitjà del treball 
amb famílies que tenen infants en situació de risc
Tram. 311-00384/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’equiparar els ajuts per als acolli-
ments en família extensa amb els de les famílies acollidores 
externes
Tram. 311-00385/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’elaborar un programa de preven-
ció i atenció en zones amb un risc especial per a la infància 
i l’adolescència
Tram. 311-00386/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement del fet que dues persones sense 
l’habilitació i la formació necessàries haguessin conduït un 
comboi del cremallera de Núria el 30 de març de 2013
Tram. 311-00394/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el fet que persones no habilitades i sense forma-
ció conduïssin un comboi del cremallera de Núria el 30 de 
març de 2013
Tram. 311-00395/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el responsable de la decisió de fer conduir un 
comboi del cremallera de Núria per persones no habilitades 
per a fer-ho
Tram. 311-00396/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la justificació donada pel president de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya amb relació a la decisió de fer 
conduir un comboi del cremallera de Núria per persones no 
habilitades per a fer-ho
Tram. 311-00397/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la justificació donada pel president de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya amb relació a l’habilitació de 
les dues persones que van conduir un comboi del cremalle-
ra de Núria el 30 de març de 2013
Tram. 311-00398/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures preses amb relació als fets del crema-
llera de Núria del 30 de març de 2013
Tram. 311-00399/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les pràctiques de tir amb munició real del Grup Es-
pecial d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00400/10
Anunci p. 65



14 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

SUMARI 8

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
fets del cremallera de Núria del 30 de març de 2013
Tram. 314-02369/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis mínims decretats per a la convocatòria de vaga de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de la Vall de Núria 
del 29 al 31 de març de 2013
Tram. 314-02370/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels ajuts per a inversions en plans de millora per 
a l’agricultura
Tram. 314-02371/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per al foment i l’organització 
de festivals de cinema del 2013
Tram. 314-02372/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import previst per a l’organització de la mostra de cinema 
llatinoamericà de Lleida (Segrià)
Tram. 314-02373/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de manteniment de les obres de l’estació de la plaça 
de Sanllehy de la línia 9 del metro
Tram. 314-02374/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de manteniment de les obres de l’estació de Mandri 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-02375/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de manteniment de les obres de l’estació de la plaça 
de Lesseps de la línia 9 del metro
Tram. 314-02376/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de manteniment de les obres de l’estació de Sarrià 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-02377/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de finalització de les obres del tram central de la línia 9 
del metro
Tram. 314-02378/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de reurbanització dels espais del tram central de la línia 
9 del metro
Tram. 314-02379/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de reurbanització provisional de l’estació de la plaça 
de Sanllehy de la línia 9 del metro
Tram. 314-02380/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de reurbanització provisional de l’estació de Mandri 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-02381/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de reurbanització provisional de l’estació de la plaça 
de Lesseps de la línia 9 del metro
Tram. 314-02382/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
costos de reurbanització provisional de l’estació de Sarrià 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-02383/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament del tram 
central de la línia 9 del metro
Tram. 314-02384/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament de l’esta-
ció de la plaça de Lesseps de la línia 9 del metro
Tram. 314-02385/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament de l’esta-
ció de Mandri de la línia 9 del metro
Tram. 314-02386/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament de l’esta-
ció de Sarrià de la línia 9 del metro
Tram. 314-02387/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de finalització i posada en funcionament de l’esta-
ció de la plaça de Sanllehy de la línia 9 del metro
Tram. 314-02388/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
solucions per als veïns afectats per l’a turada de les obres de 
les línies 9 i 10 del metro
Tram. 314-02389/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reurbanitzar provisionalment la plaça de San-
llehy, de Barcelona
Tram. 314-02390/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació 
de Mandri, de Barcelona
Tram. 314-02391/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de reurbanitzar provisionalment la plaça de Les-
seps, de Barcelona
Tram. 314-02392/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació 
de Sarrià, de Barcelona
Tram. 314-02393/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar 
provisionalment la plaça de Sanllehy, de Barcelona
Tram. 314-02394/10
Formulació p. 73
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar 
provisionalment la zona de l’estació de Mandri, de Barcelona
Tram. 314-02395/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar 
provisionalment la plaça de Lesseps, de Barcelona
Tram. 314-02396/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar 
provisionalment la zona de l’estació de Sarrià, de Barcelona
Tram. 314-02397/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tinguda de reunions amb els veïns de la plaça de Sanllehy, 
de Barcelona, afectats per l’aturada de les obres de la línia 
9 del metro
Tram. 314-02398/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tinguda de reunions amb els veïns de la plaça de Lesseps, 
de Barcelona, afectats per l’aturada de les obres de la línia 
9 del metro
Tram. 314-02399/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tinguda de reunions amb els veïns de la zona de Sarrià, de 
Barcelona, afectats per l’aturada de les obres de la línia 9 
del metro
Tram. 314-02400/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’anticoncepció ordinària i d’emergència
Tram. 314-02401/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el programa per a liderar la informació i l’estratègia de les 
tecnologies de la informació i la comunicació en el Depar-
tament de Salut
Tram. 314-02402/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
Tram. 314-02403/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compra addicional d’activitat quirúrgica del 2008 ençà
Tram. 314-02404/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
derivacions internes d’activitat quirúrgica en intervencions 
amb temps garantit entre hospitals de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública del 2011 ençà
Tram. 314-02405/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la derivació de l’activitat addicional en centres privats del 
2009 ençà
Tram. 314-02406/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
interrupcions voluntàries de l’embaràs el 2012
Tram. 314-02407/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades d’embarassos no desitjats el 2012
Tram. 314-02408/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
pràctiques de tir amb munició real del Grup Especial d’Inter-
venció dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-02409/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb els veïns de la zona de l’estació de Man-
dri afectats per l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-02410/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
règim de contractacions de l’Institut Català de Finances
Tram. 314-02417/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
règim de contractacions de l’Institut Català de Finances
Tram. 314-02418/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de directors de l’Institut Català de Finances
Tram. 314-02419/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a la Junta de Govern de l’Institut Català 
de Finances que no en són membres i que cobren dietes en 
data del 20 d’abril de 2013
Tram. 314-02420/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a la Junta de Govern de l’Institut Català 
de Finances que no n’eren membres i que cobraven dietes 
en data del 20 d’octubre de 2012
Tram. 314-02421/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a la Junta de Govern de l’Institut Català de 
Finances que no n’eren membres i que cobraven dietes el 2010
Tram. 314-02422/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment per l’Institut Català de Finances de l’article 9.3 
de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts càr-
recs al servei de la Generalitat
Tram. 314-02423/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment per l’Institut Català de Finances de l’article 9.3 
de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts càr-
recs al servei de la Generalitat, pel que fa a les remuneraci-
ons dels directors generals
Tram. 314-02424/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment per l’Institut Català de Finances de l’article 9.3 
de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts càr-
recs al servei de la Generalitat, pel que fa a la remuneració 
del conseller delegat
Tram. 314-02425/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
condicionament de les oficines de l’Institut Català de Finances
Tram. 314-02426/10
Formulació p. 81
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compensació per desplaçament i quilometratge per al con-
seller delegat de l’Institut Català de Finances
Tram. 314-02427/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compensació del cost del peatge per al conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances
Tram. 314-02428/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el consum de medicació psicòtropa de pacients adscrits a 
àrees bàsiques de salut amb consultoria de la xarxa de salut 
mental comunitària
Tram. 314-02429/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos buits de la Generalitat a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02430/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la posada en marxa del CAP Llefià - Gran Sol, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-02431/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estudiants morosos a les universitats públiques
Tram. 314-02432/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques a estudiants universitaris i de formació professional 
el curs 2012-2013
Tram. 314-02433/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fugues de centres penitenciaris el 2011
Tram. 314-02434/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fugues de centres penitenciaris el 2012
Tram. 314-02435/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fugues de centres penitenciaris el 2013
Tram. 314-02436/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
deficiències que s’han de corregir per a evitar fugues dels 
centres penitenciaris
Tram. 314-02437/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fuga d’un pres de la presó Model de Barcelona al maig 
del 2013
Tram. 314-02438/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les deficiències en el procediment de control, seguiment i 
finalització de les comunicacions dels interns dels centres 
penitenciaris
Tram. 314-02439/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
eines dels professionals encarregats del control, el segui-
ment i la finalització de les comunicacions dels interns dels 
centres penitenciaris
Tram. 314-02440/10
Formulació p. 85
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el sistema de preus i beques de 
les universitats públiques
Tram. 310-00060/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el sistema de patent única euro-
pea i la no adopció de l’acord per l’Estat
Tram. 310-00061/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’habitatge i les infraestructures 
a Barcelona
Tram. 310-00062/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les perspectives de les políti-
ques d’ensenyament
Tram. 310-00063/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació econòmica de les 
universitats
Tram. 310-00064/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els motius pels quals no ha fet 
cessar el director general d’Institucions Pe-
nitenciàries
Tram. 310-00065/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el centre penitenciari que ha de 
substituir la presó Model, de Barcelona
Tram. 310-00066/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Consell de Diplomàcia Públi-
ca de Catalunya
Tram. 310-00067/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el III Pla de formació profes-
sional
Tram. 310-00068/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els objectius de dèficit per 
al 2013
Tram. 310-00069/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el conveni amb la Generalitat 
Valenciana per la reciprocitat de les emissi-
ons de Televisió de Catalunya i Radiotelevi-
sió Valenciana
Tram. 310-00070/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’argumentari del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya per a ex-
plicar la seva visió d’Espanya i Catalunya a 
l’estranger
Tram. 310-00071/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la celebra-
ció d’un ple monogràfic sobre l’atur
Tram. 317-00036/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la valoració 
política del paper que tenen les elits econò-
miques i empresarials amb relació al procés 
pel dret a decidir
Tram. 317-00037/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la publica-
ció de les balances fiscals
Tram. 317-00038/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la presen-
tació dels pressupostos, el nou model de fi-
nançament i el pagament al tercer sector i als 
ajuntaments
Tram. 317-00039/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’estra-
tègia per a superar les polítiques d’austeritat 
i l’aplicació de les propostes presentades a 
l’inici de la legislatura
Tram. 317-00040/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a crear ocupació i fer sortir Catalunya de 
la crisi
Tram. 317-00041/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les exporta-
cions catalanes i el foment de les inversions 
estrangeres a Catalunya
Tram. 317-00042/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els proveïdors de serveis d’atenció a 
les persones que han suspès la prestació de 
serveis el 2012
Tram. 314-00867/10

Resposta del Govern
Reg. 13533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00867/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els proveïdors de serveis d’atenció a les persones que 
han suspès la prestació de serveis el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem també resposta a les pregun-
tes parlamentàries 314-00868/10 i 314-00869/10.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que du-
rant l’any 2012 van suspendre la prestació de serveis 
per tancament vint-i-dos centres residencials de gent 
gran per tancament voluntari o per odre judicial.

El Servei d’Inspecció i Registre del Departament de 
Benestar Social i Família té, entre les seves funcions 
de control i seguiment de la prestació de serveis:

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

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

– Autoritzar l’obertura, modificació de funcionament i au-
torització de tancament de serveis i establiments socials.

A més, les informacions de manca de diligència, insa-
tisfacció o irregularitat que els serveis socials posin en 
coneixement de l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials seran motiu per sol·licitar un informe de com-
provació actualitzat al Servei d’Inspecció del Departa-
ment de Benestar Social i Família.

D’altra banda, el Servei d’Inspecció disposa d’una 
Unitat d’Atenció als Usuaris de Serveis Socials, que 

dóna resposta a les queixes plantejades tant per usuaris 
com pels seus familiars.

Barcelona, 26 d’abril de 2013

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de control i segui-
ment de la prestació de serveis de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 314-00868/10

Resposta del Govern
Reg. 13533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00867/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris d’actuació en cas que no 
es puguin prestar els serveis contractats de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 314-00869/10

Resposta del Govern
Reg. 13533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00867/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la campanya «Garraf, peatge just»
Tram. 314-00897/10

Resposta del Govern
Reg. 13727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00897/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la campanya «Garraf, peatge just»

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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 
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314-00897/10 a 314-00900/10, amb les següents con-
sideracions:

El Govern de la Generalitat aposta per la definició d’un 
sistema de peatges homogeni, universal, viable pressu-
postàriament i adequat a la millora de la gestió de la 
mobilitat.

Pel que fa a la determinació inicial d’un peatge a l’au-
topista C-32 aquest guarda relació amb el finançament 
no pressupostari que ha permès la seva construcció.

Així mateix el Govern ha fet i farà els esforços neces-
saris i estudiarà qualsevol mesura que pugui anar adre-
çada a l’homologació dels peatges de la xarxa catala-
na. Amb aquest objectiu, el Govern va aprovar l’actual 
sistema de descomptes, d’aplicació des de l’1 de gener 
de 2012, i que ha suposat un avanç en aquesta direcció. 
Aquest sistema de descomptes ha permès que en el tram 
dels Túnels del Garraf (Gavà - Castelldefels - Sitges), 
els usuaris puguin gaudir per primera vegada d’un des-
compte acumulat fins el 100% del peatge (30% recur-
rència + 40% VAO + 30% vehicles ECO). En el tram 
Sitges - El Vendrell per primera vegada els usuaris es 
poden beneficiar d’un descompte acumulat fins el 70% 
(40% VAO + 30% vehicles ECO).

Finalment cal remarcar que el Govern es va reunir el 
passat 21 de març amb els representants del Consell 
Comarcal i els principals ajuntaments de la comarca 
per tractar la qüestió del peatge a l’autopista C-32.

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 preu dels peatges de l’autopista C-32
Tram. 314-00898/10

Resposta del Govern
Reg. 13727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00897/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir el preu dels 
peatges de l’autopista C-32
Tram. 314-00899/10

Resposta del Govern
Reg. 13727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00897/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reunir-se amb el Consell 
Comarcal del Garraf per a tractar del peatge 
de l’autopista C-32
Tram. 314-00900/10

Resposta del Govern
Reg. 13727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00897/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors del Departament de Sa-
lut per a la detecció precoç de la malnutrició 
infantil
Tram. 314-00915/10

Resposta del Govern
Reg. 13963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00915/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors del Departament de Salut per a la detec-
ció precoç de la malnutrició infantil

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 314-00915/10 i 
314-00918/10 es responen de forma conjunta.

L’Agència de Salut Pública Catalunya s’ocupa de la pro-
moció de la salut i la prevenció de la malaltia. En aquest 
sentit, i d’acord amb el Servei encarregat de l’Enquesta 
de Salut de Catalunya, es disposa dels següents indica-
dors per valorar la qualitat de l’alimentació infantil: du-
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rada de la lactància materna, nombre de dies que s’es-
morza abans de sortir de casa, nombre de racions de 
fruita i verdura que es prenen cada dia (i els que estan 
per sobre de la recomanació de 5 racions/dia), consum 
de menjar ràpid, de begudes ensucrades i d’aliments 
amb sucres refinats. De tots ells es disposa de dades per 
classe social.

Tots ells estan accessibles a la pàgina web de l’ESCA:

http: //www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20
Departament/Estadistiques%20sanitaries/Enques-
tes/02_enquesta_catalunya_continua/Documents/
Arxius/120387020101TN0201_sexecSocial.pdf

Actualment estan treballant-se indicadors que perme-
tin estudiar l’efecte de la crisi econòmica a l’alimenta-
ció infantil.

Apart d’aquests indicadors de la qualitat de l’alimen-
tació, la malnutrició infantil pot detectar-se a les visi-
tes de seguiment del programa infància en salut que 
es fan des del sistema assistencial i que inclouen totes 
elles la mesura del pes i la talla i les altres mesures an-
tropomètriques i la comparació amb les taules de se-
guiment estandarditzades.

En aquest moment no es disposa de dades que indi-
quin un empitjorament de la nutrició i la salut dels in-
fants.

Barcelona, 24 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions conjuntes entre els de-
partaments de Salut i d’Ensenyament per a 
detectar les conseqüències de les desigual-
tats socials en salut
Tram. 314-00916/10

Resposta del Govern
Reg. 13964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00916/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions conjuntes entre els departaments de Sa-
lut i d’Ensenyament per a detectar les conseqüències 
de les desigualtats socials en salut

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 s’ocupa de la 
promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, amb 
especial atenció a l’etapa infantil. En aquest sentit col-
labora amb el Departament d’Ensenyament en diver-
ses actuacions com les emmarcades al Pla de Salut, 
escola i comunitat i també en les liderades des del De-
partament de Benestar Social i Família en el marc del 
Pla d’actuacions enfront la pobresa infantil en què han 
participat altres sis departaments de la Generalitat de 
Catalunya, entre ells el d’Ensenyament, les associaci-
ons d’entitats municipalistes, les dotze entitats socials 
més significatives del Sector, els col·legis de treballa-
dors socials i educadors socials, etc.

En aquest pla es recullen, en l’apartat 6.4 «Impulsar 
programes de prevenció de la salut», l’apropar els pro-
fessionals de la salut als entorns dels joves (instituts, 
entitats, centres oberts...):

– Mantenir el programa Salut i Escola, i integrar-lo en 
el Pla de Salut, Escola i Comunitat.

– Articular i implementar accions preventives en l’àm-
bit de la salut (programes d’hàbits d’alimentació i ac-
tivitat física).

– Impulsar el Pla integral de promoció de la salut a 
través de l’activitat física i l’alimentació saludable, la 
prevenció i el control del consum de tabac, alcohol i 
les vacunacions en el marc del Pla de prevenció i con-
trol de la cronicitat del Pla de Salut amb especial aten-
ció a les persones de nivell socioeconòmic més baix.

– Millorar la prevenció i l’atenció dels infants i adoles-
cents amb problemes de salut mental.

D’altra banda, des de l’Agencia de Salut Pública de 
Catalunya es col·labora amb la Creu Roja en el Pro-
grama d’emergència per donar suport a l’alimentació 
infantil, que es fa en coordinació amb el Departament 
d’Ensenyament. La col·laboració es concreta en donar 
suport i assessorament tècnic (nutricional) i metodolò-
gic, a més a més de fer difusió i fomentar la participa-
ció d’empreses en el programa.

El programa està adreçat a alumnes d’educació infan-
til i primària de P3 a 6è de primària de tot Catalunya 
en risc d’exclusió social i consisteix en varis projectes 
relacionats amb afavorir l’alimentació d’infants en risc 
d’exclusió:

– Projecte de beques de menjador, coordinat amb el 
Departament d’Ensenyament.

– Projecte d’esmorzars escolars.

– Projecte de beques de menjador en els casals en què 
participen nens i nenes durant el període estival no 
lectiu.

– Projecte de berenars (en tots aquells centres i recur-
sos destinats a infància que gestionem des de Creu 
Roja).
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– Projecte Kits d’alimentació infantil de 0 a 6 mesos i 
de 6 a 18 mesos.

Barcelona, 24 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de l’Agència de Salut 
Pública per a detectar les desigualtats se-
cundàries en salut
Tram. 314-00917/10

Resposta del Govern
Reg. 13965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00917/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de l’Agència de Salut Pública per a de-
tectar les desigualtats secundàries en salut

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que es dóna 
resposta a la pregunta escrita amb NT 314-00917/10 
mitjançant l’informe adjunt.

Barcelona, 24 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades del Departament de Salut 
que indiquin un empitjorament de la nutrició 
i la salut dels infants
Tram. 314-00918/10

Resposta del Govern
Reg. 13963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-00915/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en els tipus de demanda 
dels centres docents detectats pel progra-
ma «Salut i escola»
Tram. 314-00919/10

Resposta del Govern
Reg. 13966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00919/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis en els tipus de demanda dels centres docents 
detectats pel programa «Salut i escola»

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que es dóna 
resposta a la pregunta escrita amb NT 314-00919/10 
mitjançant l’informe adjunt.

Barcelona, 24 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de reincidència al ser-
vei d’urgències el 2012
Tram. 314-00937/10

Resposta del Govern
Reg. 13967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00937/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el percentatge de reincidència al servei d’urgències 
el 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

A dia d’avui, el Servei Català de la Salut no disposa 
d’un sistema d’informació que reculli els reingressos 
als serveis d’urgències hospitalaris. Actualment s’es-
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tà desenvolupant el registre del conjunt mínim de da-
des corresponen als serveis d’urgències. Tanmateix, 
cal dir que, el nombre d’urgències ateses als hospitals 
durant l’any 2012 ha estat de 3.272.265 visites, la qual 
cosa significa un decrement de l’1,1% en relació amb 
l’any 2011.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació del darrer anuari sobre 
l’educació de la Fundació Jaume Bofill amb 
relació al percentatge d’alumnes estrangers 
a les escoles públiques i concertades
Tram. 314-00938/10

Resposta del Govern
Reg. 14418 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00938/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la informació del darrer anuari sobre l’educació de 
la Fundació Jaume Bofill amb relació al percentatge 
d’alumnes estrangers a les escoles públiques i concer-
tades

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

El curs 2010-2011 hi havia un 15,2% d’alumnes es-
trangers escolaritzats en els ensenyaments obligatoris 
del servei d’educació de Catalunya, 19,9% en centres 
públics centres públics, i un 7% en centres concertats. 
En el curs 2011-2012 aquest percentatge va disminuir 
en un punt percentual en els centres públics, i en un 
0,3% en els centres concertats.

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, la Llei d’Educació 
estableix que els centres del Servei d’Educació de Ca-
talunya han de participar en l’adequada i equilibrada 
escolarització dels alumnes amb necessitats educati-
ves específiques, i s’han de comprometre a fomentar la 
pràctica de la inclusió pedagògica.

Per afavorir la integració i la distribució equilibrada 
de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, 
s’estableix amb caràcter general, una reserva de dos 
llocs escolars per grup als ensenyaments de segon ci-
cle d’educació infantil, de primària, i d’educació se-
cundària obligatòria. Aquesta reserva és modificada, 

pels directors i les directores dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament, un cop escoltada la Comissió d’Es-
colarització corresponent i els centres afectats, quan 
aquestes places reservades no permetin una resposta 
educativa adequada a les necessitats de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques, tenint en comp-
te els dictàmens o els informes d’escolarització dels 
equips d’assessorament i orientació psicopedagògica 
(EAP) o bé els informes dels serveis socials, dels ser-
veis municipals i de la Inspecció d’Educació que s’ela-
borin amb aquesta finalitat.

El Departament d’Ensenyament està treballat amb les 
Comissions de Garanties d’Admissió per aconseguir 
una distribució adequada de l’alumnat amb NEE amb 
l’increment de places reservades i la zonificació es-
colar.

Barcelona, 2 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de l’estudi de la Fun-
dació Jaume Bofill «Municipis contra la se-
gregació escolar. Sis experiències de políti-
ca educativa local»
Tram. 314-00939/10

Resposta del Govern
Reg. 14419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00939/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conclusions de l’estudi de la Fundació Jaume Bofill 
«Municipis contra la segregació escolar. Sis experièn-
cies de política educativa local»

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, correspon al Departament 
d’Ensenyament aprovar la programació de l’oferta 
educativa que té per objecte establir, amb caràcter ter-
ritorial, les necessitats d’escolarització que ha de sa-
tisfer el Servei d’Educació de Catalunya per a garantir 
el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb 
els drets individuals dels alumnes i de les mares, els 
pares o els tutors. Aquesta programació ha de garantir 
la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada 
escolarització dels alumnes amb necessitats específi-
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ques de suport educatiu que propiciï la cohesió social. 
En aquesta programació es preveu la participació i la 
consulta dels ens locals, dels sectors educatius i dels 
titulars dels centres concertats, i, si escau, dels sectors 
productius, tal i com fixa la mateixa llei.

En el marc de la programació educativa, el Departa-
ment per a cada curs determina l’oferta de llocs es-
colars del Servei d’Educació de Catalunya tenint en 
compte l’oferta existent de centres públics i centres 
privats concertats.

Barcelona, 2 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a intervencions 
quirúrgiques sense temps garantit
Tram. 314-00946/10

Resposta del Govern
Reg. 13968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00946/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el temps d’espera per a intervencions quirúrgiques 
sense temps garantit

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 Servei Català de la Salut fa públiques en el seu web 
les dades de llista d’espera corresponents als catorze 
procediments quirúrgics amb temps d’espera garantits 
d’acord amb el Decret 354/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’estableixen els terminis màxims d’accés a 
determinats procediments quirúrgics.

En la sessió informativa del passat dia 18 d’abril da-
vant la Comissió de Salut es van fer públiques les da-
des de llista d’espera del conjunt de procediments qui-
rúrgics dels anys 2010, 2011 i 2012.

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la protecció de les esglésies d’Aran
Tram. 314-00994/10

Resposta del Govern
Reg. 14204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00994/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la protecció de les esglésies d’Aran

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ignasi Elena Garcia, Àngel Ros i 
Domingo

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

La Disposició addicional segona de la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, es-
tableix que correspon al Conselh Generau d’Aran, en 
l’àmbit del seu territori, les competències que aquesta 
Llei assigna a l’Administració de la Generalitat. Entre 
les quals, la incoació i la instrucció dels expedients per 
a la declaració de béns culturals d’interès nacional.

Per tant, la tramitació dels expedients de declaració re-
latius a les esglésies esmentades a la pregunta corres-
pon al Conselh Generau d’Aran.

Barcelona, 26 d’abril de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de substitucions de mes-
tres de primària en els centres que fan la si-
sena hora
Tram. 314-01001/10

Resposta del Govern
Reg. 14420 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01001/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de substitucions de mestres de primària en 
els centres que fan la sisena hora

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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En la cobertura de les substitucions dels mestres de 
primària de les escoles que fan la sisena hora, s’ha de 
tenir present que aquests centres ja tenen una dotació 
de mestres suficient per a poder assumir aquesta ho-
ra addicional i també que, un bon nombre d’aquests 
centres corresponen a centres d’atenció educativa pre-
ferent (CAEP), que ja tenen més dotació de mestres en 
les seves plantilles.

Per a la cobertura de les substitucions s’ha de tenir 
present el que estableix 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 21.4.2012), d’aplicació, per tant, a tot el territori de 
l’Estat espanyol.

En concret, a l’article 4 d’aquest Reial decret-llei es-
tableix que en els centres públics el nomenament de 
funcionaris interins per substitució transitòria dels 
professors titulars es produirà únicament quan hagin 
transcorregut deu dies lectius des de la situació que 
dóna origen a aquest nomenament, i que durant el pe-
ríode de deu dies lectius previ al nomenament del fun-
cionari interí l’alumnat haurà de ser atès amb els re-
cursos del propi centre docent.

En aquest sentit el Departament d’Ensenyament va 
aprovar els Criteris per la gestió de la borsa de treball 
de personal docent per al curs 2012-2013 i la Reso-
lució de 20 de novembre de 2012 del Director Ge-
neral de Professorat i Personal de Centres Públics, 
per la qual s’amplien les instruccions en relació als 
nomenaments dels personal interí docent per a subs-
titucions.

Recentment la Resolució de 14 de març de la Conse-
llera d’Ensenyament ha establert uns nous criteris de 
flexibilització per al nomenament del personal substi-
tut docent dels centres públics per al curs 2012-2013. En 
aquest sentit la Resolució de 15 de març de 2013 
del Director General de Professorat i Personal de 
Centres Públics, estableix algunes excepcions al cri-
teri general de no nomenar personal substitut fins que 
no hagin transcorregut deu dies lectius des de l’ini-
ci de la situació que justifica el nomenament, que són 
aquestes:

– Els tutors d’educació infantil, tutors de centres es-
pecífics d’educació especial i de les unitats de suport 
d’educació especial (USEE), es substituiran a partir 
del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o inci-
dència, quan la durada prevista sigui superior a 10 dies 
lectius.

– Els tutors d’educació primària i d’educació secun-
dària obligatòria, es substituiran a partir del sisè dia 
lectiu des de l’inici de la baixa o incidència, quan la 
durada prevista sigui superior a 10 dies lectius.

Així mateix, quan en un mateix centre hi hagi simul-
tàniament diverses baixes d’una durada prevista su-
perior als deu dies lectius, no cobertes amb personal 

substitut, i es prevegi que es mantindrà la simultane-
ïtat durant cinc dies lectius, com a mínim, a comptar 
des del dia de nomenament de la persona substituta, 
es substituirà la segona baixa simultània a partir del 
primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidèn-
cia. Les baixes o incidències d’una durada prevista 
entre 5 i 10 dies lectius no seran substituïdes però es 
tindran en compte a l’hora d’aplicar el criteri de si-
multaneïtat.

Quan es produeixi la necessitat d’aplicar criteri de si-
multaneïtat esmentat, i hagi de substituir una de les in-
cidències del centre, es cobrirà, preferentment, la que 
tingui prevista una major durada o, si s’escau, la lli-
cència per infantament o la compactació de la reduc-
ció de jornada per cura de fill.

Amb l’aplicació d’aquestes mesures les escoles que 
fan la sisena hora tindran una important millora en la 
cobertura de les substitucions dels tutors, de manera 
que serà menys necessària la intervenció de la resta de 
mestres per atendre l’alumnat durant el període en que 
no es pugui disposar d’un substitut extern a la plan-
tilla del centre.

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord entre el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) per a remodelar l’Escola Sant Jordi i 
el calendari d’obres previst
Tram. 314-01004/10

Resposta del Govern
Reg. 14421 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01004/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’acord entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a 
remodelar l’Escola Sant Jordi i el calendari d’obres 
previst

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

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

El Departament d’Ensenyament té planificada aquesta 
actuació. La inversió està aprovada per Acord de Go-
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vern de 20 de novembre de 2012 i la licitació de l’obra 
és prevista per l’any 2014.

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost i el dèficit anual de les uni-
versitats públiques del 2003 al 2012 i les pre-
visions per al 2013
Tram. 314-01016/10

Resposta del Govern
Reg. 14428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01016/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost i el dèficit anual de les universitats públi-
ques 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 que la infor-
mació relativa als exercicis 2003-2009 es troba publi-
cada en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes 
(http: //www.sindicatura.org), concretament en els seo-
güents informes:

– Informe 16/2011. Agregat de les universitats públi-
ques de Catalunya. Exercicis 2008 i 2009.
– Informe 2/2009. Agregat de les universitats públi-
ques de Catalunya. Exercicis 2006 i 2007.
– Informe 9/2007. Agregat de les universitats públi-
ques de Catalunya. Exercicis 2004 i 2005.
– Informe 6/2006. Agregat de les universitats públi-
ques de Catalunya. Exercici 2003.

Així mateix, en l’annex 1 es detalla per a cadascuna de 
les universitats públiques de Catalunya les dades rela-
tives a la liquidació pressupostària dels exercicis 2010 
i 2011, excepte per a la Universitat de Barcelona, per a 
la qual, no es disposa de les dades definitives de l’exer-
cici pressupostari 2011.

En l’annex 2 es detalla la informació disponible rela-
tiva a la Fundació Oberta de Catalunya (FUOC) i la 
Universitat de Vic (UVIC).

A data d’avui no estan disponibles les dades definitives 
sobre la liquidació pressupostària de l’exercici 2012.

A efectes comparatius, cal tenir en compte que, per 
al pe ríode sol·licitat, els criteris pressupostaris aplicats 
per al reconeixement i imputació pressupostària dels 

ingressos no són necessàriament homogenis entre les di-
ferents universitats.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació global per al funciona-
ment, programes, inversions, recerca, inno-
vació i transferència de les universitats pú-
bliques del 2003 al 2012 i les previsions per 
al 2013
Tram. 314-01017/10

Resposta del Govern
Reg. 14429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01017/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’assignació global per al funcionament, progra-
mes, inversions, recerca, innovació i transferència de 
les universitats públiques del 2003 al 2012 i les previ-
sions per al 2013

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 faig saber que 
aquesta informació es pot consultar a la pàgina web de 
la Secretaria d’Universitats i Recerca, a l’apartat Esta-
dístiques d’universitats.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

http://www.sindicatura.org
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa per alumne en universitats 
del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
Tram. 314-01018/10

Resposta del Govern
Reg. 14430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01018/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa per alumne en universitats 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 que aquesta pre-
gunta es respon en document annex, que mostra l’apor-
tació total de la Secretaria d’Universitats i Recerca de-
tallada per universitat i exercici pressupostari, d’acord 
amb els següents criteris de càlcul:

L’aportació total per alumne s’ha obtingut dividint 
l’aportació total anual entre el número d’estudiants a 
temps complert (ETC) de cicles, màsters i graus.

El número d’estudiants ETC de cicles, màsters i graus 
es calcula en base als crèdits matriculats ordinaris di-
vidits entre 60 crèdits ECTS (European Credit Trans-
fer and Accumulations System) per estudiant. Els 
crèdits dels cicles es multipliquen per 0,8 per tal de 
permetre l’equivalència entre estudis pre i post EESS 
(Espai Europeu d’Educació Superior).

En el càlcul de l’aportació total anual, l’aportació en 
concepte d’inversió correspon a una mitjana mòbil de 
5 anys.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos per matrícula a les uni-
versitats públiques del 2003 ençà
Tram. 314-01019/10

Resposta del Govern
Reg. 14431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01019/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos per matrícula a les universitats públiques 
del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
dades que donen resposta a les qüestions plantejades 
per la diputada es faciliten en document annex. Cal 
fer els següents aclariments sobre la documentació 
adjunta:

Per a cadascuna de les universitats públiques i exerci-
cis pressupostaris 2003-2011, es detallen els ingressos 
reconeguts en concepte de taxes i preus públics (arti-
cles pressupostaris 30 i 31), així com el percentatge 
que representen sobre el total.

Cal tenir en compte que, per al període sol·licitat, els 
criteris pressupostaris aplicats per al reconeixement 
i imputació pressupostària dels ingressos no són ne-
cessàriament homogenis entre les diferents universi-
tats.

També es detalla la informació disponible  relativa a 
la Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) 
i a la Fundació Universitària Balmes (Universitat 
de Vic).

Atès que la Fundació Universitària Balmes no porta 
comptabilitat pressupostària, s’han facilitat les dades 
en concepte d’ingressos per prestacions de serveis del 
seu compte de resultats i que són assimilables als in-
gressos pressupostaris per taxes i preus públics.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles i el nombre d’alumnes de 
les universitats públiques del 2003 al 2012 i 
les previsions per al 2013
Tram. 314-01020/10

Resposta del Govern
Reg. 14432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01020/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les plantilles i el nombre d’alumnes de les univer-
sitats públiques 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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us faig saber que 
aquesta informació es pot consultar a la pàgina web de 
la Secretaria d’Universitats i Recerca, a l’apartat Esta-
dístiques d’universitats.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb el Govern de l’Estat 
per a negociar els crèdits per als parcs cien-
tífics i tecnològics i per a recerca i innovació 
a les universitats públiques
Tram. 314-01021/10

Resposta del Govern
Reg. 14433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01021/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb el Govern de l’Estat per a negociar 
els crèdits per als parcs científics i tecnològics i per a 
recerca i innovació a les universitats públiques

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 l’es-
tratègia de la Generalitat de Catalunya davant d’aques-
ta situació, provocada en bona part per l’assumpció de 

compromisos de dubtosa viabilitat per part de les ad-
ministracions anteriors, ha estat negociar amb el Go-
vern espanyol una política conjunta per garantir la 
viabilitat dels parcs. Això vol dir, renegociar els deu-
tes assumits amb creditors públics i privats, tot dema-
nant noves moratòries en el retorn del deute, la con-
donació d’una part d’aquest perquè els projectes dels 
parcs siguin viables, etc.

En l’estratègia de la Generalitat s’ha inclòs també incen-
tivar les sinergies entre universitats i parcs, impulsant 
accions per rendibilitzar al màxim els espais i proposant 
nous plans de viabilitat, instant tots els socis i patrons a 
continuar implicant-se també amb recursos econòmics, 
cosa que de manera molt rellevant s’està assolint.

Concretament, la Secretaria d’Universitats i Recerca 
ha portat a terme les següents actuacions:

1. Interlocució amb els parcs i entitats afectades per a 
establir una posició conjunta sòlida davant de l’Admi-
nistració de l’Estat, en benefici de la totalitat del sistema.

2. Estudi i posada en marxa de plans de viabilitat dels parcs 
amb les universitats corresponents i la resta de patrons.

3. Correspondència entre la Secretaria d’Universitats i 
Recerca i la Secretària d’Estat d’I+D+I on la Secretaria 
d’Universitats i Recerca insta a posar en marxa mesures 
d’urgència per negociar els retorns i moratòries als crèdits.

4. Reunions per negociar el sol·licitat, parc per parc. 
Entre gener de 2011 i la data actual (abril de 2013) han 
tingut lloc a Madrid i a Barcelona vora 20 reunions a 
diferents nivells entre el Mineco i la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca de la Generalitat (en ocasions amb 
presència dels responsables dels parcs subjectes de ne-
gociació) amb l’objectiu de tractar de resoldre, entre 
d’altes, els deutes dels parcs i impulsar-ne la viabilitat.

5. Inclusió de la sol·licitud de moratòria a les esmenes al 
Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
al 2012 (esmena núm. 2.791, presentada pel GP CiU).

Com a resultat de totes aquestes actuacions, i gràci-
es a la implicació total del conjunt de patrons, avui 
els parcs continuen desenvolupant la seva tasca amb 
alts nivells de qualitat, i tenen escenaris futurs que fan 
possible la seva viabilitat.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement



14 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els retards dels pagaments a les uni-
versitats públiques
Tram. 314-01022/10

Resposta del Govern
Reg. 14434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01022/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els retards dels pagaments a les universitats públiques

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 els 
retards dels pagaments a les Universitats públiques de 
Catalunya per part de la Direcció General d’Universi-
tats expressats en dies i els imports dels pagaments no 
realitzats entre els anys 2003-2012 expressats en euros 
són els que es detallen a l’Annex I.

Aquests pagaments corresponen a totes les transferèn-
cies corrents i de capital realitzades a les universitats 
públiques des de la Direcció General d’Universitats.

Els pagaments de les transferències corresponents a 
l’exercici 2013 s’estan efectuant sense retard i es preveu 
anar recuperant part del pendent dels anys 2011 i 2012.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució d’alumnes a les universitats 
entre el 2003 i el 2013
Tram. 314-01023/10

Resposta del Govern
Reg. 14435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01023/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’e volució d’alumnes a les universitats entre el 2003 i 
el 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 que aquesta 
pregunta es respon en document annex.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de reducció i tancament 
de la Comissió per a l’Estudi de la Governan-
ça del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 314-01024/10

Resposta del Govern
Reg. 14436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01024/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de reducció i tancament de la Comissió 
per a l’Estudi de la Governança del Sistema Universi-
tari de Catalunya

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
Comissió per a la millora de la Governança del siste-
ma universitari de Catalunya ha realitzat la seva darre-
ra reunió el dia 22 d’abril de 2013 i s’ha acordat que els 
membres de la comissió poden aportar documentació 
de posicionament sobre el tema fins el dia 22 de maig.

Aquests documents junt amb les actes de la comissió 
i l’informe final de la ponència constituiran la docu-
mentació final que s’entregarà als grups parlamentaris 
i al Govern com a resultat del treball efectuat.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reformes plantejades per a l’Insti-
tut Català de la Salut
Tram. 314-01031/10

Resposta del Govern
Reg. 14413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01031/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les reformes plantejades per a l’Institut Català de 
la Salut

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 314-01031/10 i 
314-01035/10 es responen conjuntament.

La Llei 8/2007, de 30 de juliol, va crear l’Institut Català 
de la Salut (ICS) com a entitat de dret públic de la Ge-
neralitat de Catalunya, que actua subjecta al dret privat, 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar 
per al compliment de les seves funcions. Aquests prin-
cipis fonamentals s’han desplegat de forma parcial. Per 
desenvolupar-los, es planteja la necessitat de fer de l’ICS 
una empresa pública normalitzada i adaptada al model 
sanitari català, eficient, sostenible i descentralitzada, que 
doni màxima autonomia de gestió als seus centres i ser-
veis, i que possibiliti la participació i la corresponsabilit-
zació dels professionals en la presa de decisions.

Es fa imprescindible l’evolució de l’actual model or-
ganitzatiu piramidal de l’ICS cap a un model de des-
centralització en xarxa que apropi la gestió al territori 
i faciliti les aliances estratègiques amb la resta de pro-
veïdors de cada regió sanitària. Això sense prescindir 
de les economies d’escala i d’altres elements estratè-
gics comuns (sistemes d’informació, logística, serveis 
de suport, polítiques d’inversions...) i comptant amb 
els mecanismes necessaris per garantir la transparèn-
cia, el control financer i l’equitat dels serveis.

Les entitats filials de l’ICS han de tenir naturalesa 
d’entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya 
sotmesa al dret privat (art. 1 a de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana) i la seva creació ha de ser autoritza-
da per llei.

La formulació de l’ICS en empreses públiques vincu-
lades al territori presenta un calendari de cinc anys de 
durada. Les reformes per a l’any 2013 són:

– Modificar la llei de l’ICS introduint canvis cap el 
nou model de gestió.

– Avançar en la reformulació de l’ICS creant l’empre-
sa pública per gestionar l’atenció primària de Girona.

– Avançar en la reformulació de l’ICS creant l’empre-
sa pública per gestionar l’Hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aliances estratègiques de l’Institut 
Català de la Salut amb proveïdors i entitats 
del 2011 ençà
Tram. 314-01034/10

Resposta del Govern
Reg. 13969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01034/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aliances estratègiques de l’Institut Català de la Sa-
lut amb proveïdors i entitats del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
relació d’aliances estratègiques de l’Institut Català de 
la Salut amb altres proveïdors sanitaris es relacionen 
en l’annex.

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 els canvis previstos per a la llei de 
pressupostos del 2013 per a l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-01035/10

Resposta del Govern
Reg. 14413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01031/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles de l’Institut Català de la 
Salut i de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 314-01040/10

Resposta del Govern
Reg. 13970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01040/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les plantilles de l’Institut Català de la Salut i de la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Les plantilles amb personal equivalent total i per ca-
tegories de l’ICS, hospitals i atenció primària, per a 
l’any 2012 es detallen en l’annex.

Pel que fa als centres de la xarxa hospitalària d’utilit-
zació pública, la gestió dels recursos humans, en tots 
els seus aspectes, és competència de cadascuna de les 
entitats proveïdores, en l’àmbit de la seva autonomia 
de gestió, motiu pel qual els sistemes d’informació del 
Servei Català de la Salut no contemplen el seguiment 
d’aquesta informació.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres concertats que han signat 
un contracte programa per a rebre recursos 
a canvi de garantir la gratuïtat de l’educa-
ció a les famílies
Tram. 314-01049/10

Resposta del Govern
Reg. 14422 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01049/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres concertats que han signat un contracte pro-
grama per a rebre recursos a canvi de garantir la gra-
tuïtat de l’educació a les famílies

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Marc Vidal i Pou

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

En el curs 2012 –2013 no hi ha cap centre a Catalunya 
que tingui signat un contracte programa.

El Govern de la Generalitat valora molt positivament 
la distribució equitativa de l’alumnat nouvingut que 
fan les Comissions de Garanties dels Serveis Territori-
als d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Bar-
celona.

L’actual situació pressupostaria impossibilita la con-
vocatòria de nous contractes programa.

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagar l’import compro-
mès amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix 
Camp) per a la construcció d’una galeria de 
tir amb arc
Tram. 314-01056/10

Resposta del Govern
Reg. 13546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01056/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de pagar l’import compromès amb l’Ajun-
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tament de Cambrils (Baix Camp) per a la construcció 
d’una galeria de tir amb arc

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 con-
junta a les preguntes escrites, amb Número de Trami-
tació: 314-01056/10 i 314-01057/10, amb la informació 
facilitada per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-01056/10 i 01057/10

El 4 de desembre de 2012 el Consell Català de l’Esport i 
l’Ajuntament de Cambrils van signar un conveni pel qual 
es concedeix una subvenció del principal de 300.000,00 
euros per a la construcció de la sala de tir amb arc.

Donat que la subvenció està previst fer-la efectiva en 
diverses anualitats, la subvenció inclou a més del prin-
cipal, capítol 7, l’interès legal generat per les despeses 
financeres del pagament diferit, capítol 4.

La previsió de pagament de la subvenció és la que 
consta al conveni de concessió. A finals de l’any 2012 
el Consell Català de l’Esport va tramitar el pagament 
de l’anualitat 2012. Enguany tramitarà el pagament de 
l’anualitat corresponent a l’any 2013.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’impagament de l’im-
port compromès amb l’Ajuntament de Cam-
brils (Baix Camp) per a la construcció d’una 
galeria de tir amb arc i l’anunci de l’Ajunta-
ment d’acomiadar treballadors interins
Tram. 314-01057/10

Resposta del Govern
Reg. 13546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de l’aportació a l’Escola 
de Música de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-01058/10

Resposta del Govern
Reg. 14423 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01058/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la reducció de l’aportació a l’Escola de Música de 
Cambrils (Baix Camp)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Conveni Marc signat el 9 de juliol de 2008, entre 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per 
al sosteniment de les escoles de música i de dansa de 
titularitat de l’Administració local de Catalunya, es-
tableix a la clàusula cinquena, apartat 7 que «Anu-
alment, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries, el Departament d’Ensenyament determinarà 
mitjançant Resolució l’import de la subvenció que 
correspongui a cada corporació local. Aquest import es 
calcularà a partir de la relació certificada dels alum-
nes entre els 4 i 18 anys i del mòdul de finançament 
a aplicar. Aquest mòdul serà com a màxim de 600 € 
per a cada alumne/a escolaritzat en escola de música 
i de 400 € per a cada alumne/a escolaritzat en escola 
de dansa».

A la clàusula sisena, apartat 2, del mateix Conveni 
Marc, s’estableix que el finançament del Departa-
ment d’Ensenyament estarà condicionat a l’existèn-
cia de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 
la Generalitat de Catalunya de cada exercici pressu-
postari.

Els mòduls de finançament del curs 2010/2011 (460 € 
alumne/curs d’escola música i 300 € alumne/curs 
d’escola de dansa), i del curs 2011-2012 (230 € alum-
ne/curs d’escola de música i 150 € alumne/curs d’es-
cola de dansa) han estat aplicats d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El finançament de l’Escola de Música de Cambrils ha 
estat el següent: 
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Curs Alumnes Import Ajut

2009/2010 301 180.600,00 € 600 € Alumne/Curs
2010/2011 306 140.760,00 € 460 € Alumne/Curs
2011/2012 286 65.780,00 € 230 € Alumne/Curs

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’institut 
del barri de Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-01099/10

Resposta del Govern
Reg. 14424 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01099/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’institut del barri de Cap-
pont, de Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

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

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

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

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament i l’oferta formativa de 
les escoles de música i dansa
Tram. 314-01100/10

Resposta del Govern
Reg. 14425 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01100/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el finançament i l’oferta formativa de les escoles de 
música i dansa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Al curs 2007-2008 hi havia matriculats 25.458 alum-
nes de 4 a 18 anys d’edat en escoles de música. Al curs 
2011-2012 el nombre d’alumnes de 4 a 18 anys matri-
culats en escoles de música ascendeix a 35.139, el que 
suposa un increment de quasi el 40% (un 38,03%).

El Conveni Marc signat el 9 de juliol de 2008, entre el De-
partament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
la Federació de Municipis de Catalunya, i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, per al sosteniment 
de les escoles de música i de dansa de titularitat de l’Ad-
ministració local de Catalunya, estableix la clàusula cin-
quena, apartat 7 que «Anualment d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries, el Departament d’Ensenyament 
determinarà mitjançant Resolució l’import de la subvenció 
que correspongui a cada corporació local. Aquest import 
es calcularà a partir de la relació certificada dels alumnes 
entre els 4 i 18 anys i del mòdul de finançament a apli-
car. Aquest mòdul serà com a màxim de 600 € per a cada 
alumne/a escolaritzat en escola de música i de 400 € per a 
cada alumne/a escolaritzat en escola de dansa»

A la clàusula sisena, apartat 2, del mateix Conve-
ni Marc, s’estableix que el finançament del Departa-
ment d’Ensenyament estarà condicionat a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya de cada exercici pressupostari.

Els mòduls de finançament del curs 2010/2011 (460 € 
alumne/curs d’escola música i 300 € alumne/curs d’esco-
la de dansa), i del curs 2011-2012 (230 € al/curs d’es-
cola de música i 150 € alumne/curs d’escola de dansa) 
han estat aplicats d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell el 2010
Tram. 314-01102/10

Resposta del Govern
Reg. 13915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01102/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de 
Sabadell el 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Xavier Sa-
baté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01102/10, 314-01104/10, 
314-01106/10 i 314-01108/10.

El nombre de fets coneguts per fet principal a l’àrea 
bàsica policial de Sabadell en el període sol·licitat és 
el següent:

Any 2010:

Tipus fet Caste-
llar del 
Vallès

Gallifa Palau-
Solità i 
Plega-
mans

Polinyà Sabadell Sant 
Llorenç 

Savall

Sant 
Quirze 

del 
Vallès

Santa 
Perpètua 

de 
Mogoda

Sent- 
menat

Delictes:
Contra el patrimoni 327 5 190 174 5.177 50 509 758 102
Contra la salut pública 2 0 1 0 26 0 2 2 0
Contra les persones 6 0 4 4 162 0 16 9 1
Contra l’ordre públic 7 0 1 5 96 0 6 23 2
Relatius al trànsit 34 0 24 14 661 2 84 111 12
Maltractament en l’àm-
bit familiar i violència 
àmbit familiar 13 0 17 7 250 5 19 40 3
Resta delictes 39 0 19 10 508 5 30 55 13

Faltes penals:
Contra el patrimoni 247 0 189 111 3.926 12 545 501 63
Contra les persones 36 0 24 16 553 6 55 80 22
Seguretat col·lectiva 2 0 1 4 96 0 22 35 5
Resta de faltes penals 30 0 27 5 233 3 26 29 6

Any 2011:

Tipus fet Caste-
llar del 
Vallès

Gallifa Palau-
Solità i 
Plega-
mans

Polinyà Sabadell Sant 
Llorenç 

Savall

Sant 
Quirze 

del 
Vallès

Santa 
Perpètua 

de 
Mogoda

Sent- 
menat

Delictes:
Contra el patrimoni 313 2 195 186 4.524 52 407 688 104
Contra la salut pública 2 0 0 0 48 0 1 7 0
Contra les persones 6 0 3 1 181 0 15 17 4
Contra l’ordre públic 6 0 1 0 116 1 13 18 0
Relatius al trànsit 57 0 18 26 601 1 98 118 18
Maltractament en l’àm-
bit familiar i violència 
àmbit familiar 13 0 15 9 250 5 14 22 5
Resta delictes 43 1 16 15 499 6 42 45 20

Faltes penals:
Contra el patrimoni 241 1 176 96 3.890 19 454 407 60
Contra les persones 32 0 22 13 531 11 23 81 20
Seguretat col·lectiva 8 0 3 7 159 2 10 19 3
Resta de faltes penals 28 1 30 14 269 4 41 24 9
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Any 2012:

Tipus fet Caste-
llar del 
Vallès

Gallifa Palau-
Solità i 
Plega-
mans

Polinyà Sabadell Sant 
Llorenç 

Savall

Sant 
Quirze 

del 
Vallès

Santa 
Perpètua 

de 
Mogoda

Sent- 
menat

Delictes:
Contra el patrimoni 313 4 220 146 4.811 60 453 690 137
Contra la salut pública 1 0 1 1 28 1 1 1 0
Contra les persones 3 0 5 2 147 1 9 7 0
Contra l’ordre públic 4 0 2 0 79 0 6 11 3
Relatius al trànsit 55 0 16 13 542 2 70 63 11
Maltractament en l’àm-
bit familiar i violència 
àmbit familiar 21 0 9 12 245 1 18 32 5
Resta delictes 53 1 19 13 485 9 43 73 16

Faltes penals:
Contra el patrimoni 259 4 184 103 4.412 12 429 436 70
Contra les persones 45 0 27 12 487 5 22 60 15
Seguretat col·lectiva 4 0 13 1 146 0 16 26 8
Resta de faltes penals 33 0 3 9 284 1 25 32 19

Any 2013 (gener):

Tipus fet Caste-
llar del 
Vallès

Gallifa Palau-
Solità i 
Plega-
mans

Polinyà Sabadell Sant 
Llorenç 

Savall

Sant 
Quirze 

del 
Vallès

Santa 
Perpètua 

de 
Mogoda

Sent- 
menat

Delictes:
Contra el patrimoni 21 1 13 13 483 3 48 77 17
Contra la salut pública 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Contra les persones 1 0 0 0 10 0 0 1 0
Contra l’ordre públic 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Relatius al trànsit 0 0 2 3 36 0 3 8 0
Maltractament en l’àm-
bit familiar i violència 
àmbit familiar 1 0 1 1 16 0 1 2 3
Resta delictes 7 0 3 2 35 0 2 6 3

Faltes penals:
Contra el patrimoni 27 0 15 6 440 4 41 35 11
Contra les persones 4 0 0 2 38 1 0 9 0
Seguretat col·lectiva 0 0 0 0 12 0 0 2 0
Resta de faltes penals 4 1 3 1 22 0 0 2 4

Barcelona, 26 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra 
destinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell 
el 2010
Tram. 314-01103/10

Resposta del Govern
Reg. 13916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01103/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bà-
sica policial de Sabadell el 2010
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Xavier Sa-
baté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01103/10, 314-01105/10, 
314-01107/10 i 314-01109/10.

La plantilla de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra a l’àrea bàsica policial de Sabadell en els 
anys 2010, 2011, 2012 i 2013 és la següent:

Àrea Bàsica Policial 2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

ABP Sabadell  
Sabadell) 200 201 213 212
ABP Sabadell 
(Sta. Perpètua de 
Mogoda) 43 49 49 49

Cal assenyalar que les dades corresponents a l’orde-
nació anual de la plantilla es faciliten durant els me-
sos d’octubre i novembre, per la qual cosa, el còmput 
anual comprèn un període que inclou parts de dos 
anys consecutius.

Barcelona, 26 d’abril de 2013

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell el 2011
Tram. 314-01104/10

Resposta del Govern
Reg. 13915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01102/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra des-
tinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell 
el 2011
Tram. 314-01105/10

Resposta del Govern
Reg. 13916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01103/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell el 2012
Tram. 314-01106/10

Resposta del Govern
Reg. 13915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01102/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra des-
tinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell 
el 2012
Tram. 314-01107/10

Resposta del Govern
Reg. 13916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01103/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Sabadell el 2013
Tram. 314-01108/10

Resposta del Govern
Reg. 13915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01102/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra des-
tinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell 
el 2013
Tram. 314-01109/10

Resposta del Govern
Reg. 13916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01103/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra de 
l’àrea bàsica policial de Sabadell que han 
estat traslladats fora de la regió policial
Tram. 314-01110/10

Resposta del Govern
Reg. 13917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01110/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de mossos d’esquadra de l’àrea bàsica po-
licial de Sabadell que han estat traslladats fora de la 
regió policial

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Xavier Sa-
baté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-01110/10.

Els efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra traslladats fora de la Regió Policial de Sa-
badell han estat 2, un a serveis centrals i l’altre a ser-
veis regionals.

En cap dels casos citats s’han efectuat trasllats a la Re-
gió Policial de Girona.

Barcelona, 26 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Terrassa el 2010
Tram. 314-01111/10

Resposta del Govern
Reg. 13918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01111/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Ter-
rassa el 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Xavier Sa-
baté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna respos-
ta a les preguntes parlamentàries 314-01111/10, 314-
01114/10, 314-01117/10 i 314-01120/10.

El nombre de fets coneguts per fet principal al muni-
cipi de Terrassa en els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 és 
el següent:

Tipus fet 2010 2011 2012 2013 
(gener)

Delictes Contra 
el patrimoni 4.843 5.091 5.252 448
Contra 
la salut pública 36 33 35 7
Contra 
les persones 138 138 115 5
Contra 
l’ordre públic 85 91 88 10
Relatius 
al trànsit 600 677 543 35
Maltractament 
en l’àmbit fami-
liar i violència 
àmbit familiar 366 303 314 21
Resta delictes 507 508 623 40

Faltes 
penals

Contra 
el patrimoni 4.509 4.525 4.619 385
Contra 
les persones 637 654 576 45
Seguretat 
col·lectiva 48 66 50 2
Resta de faltes 
penals 285 387 418 18

Barcelona, 26 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Rubí el 2010
Tram. 314-01112/10

Resposta del Govern
Reg. 13919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01112/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Ru-
bí el 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Xavier Sa-
baté i Ibarz
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna respos-
ta a les preguntes parlamentàries 314-01112/10, 314-
01115/10, 314-01118/10 i 314-01121/10.

El nombre de fets coneguts per fet principal al muni-
cipi de Rubí en els anys 2010, 2011, 2012 i 2013 és el 
següent:

Tipus fet 2010 2011 2012 2013 
(gener)

Delictes Contra 
el patrimoni 1.970 1.615 1.692 159
Contra 
la salut pública 8 5 4 -
Contra 
les persones 42 44 40 1
Contra 
l’ordre públic 37 32 30 1
Relatius 
al trànsit 155 152 105 8
Maltractament 
en l’àmbit 
familiar i vio-
lència àmbit 
familiar 175 170 171 9
Resta delictes 153 199 153 12

Faltes 
penals

Contra 
el patrimoni 1.221 1.286 1.285 106
Contra 
les persones 216 197 190 13
Seguretat 
col·lectiva 29 38 19 1
Resta de faltes 
penals 109 149 150 13

Barcelona, 26 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Cerdanyola del Vallès el 2010
Tram. 314-01113/10

Resposta del Govern
Reg. 13920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01113/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cer-
danyola del Vallès el 2010

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché, Xavier Sa-
baté i Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna respos-
ta a les preguntes parlamentàries 314-01113/10, 314-
01116/10, 314-01119/10 i 314-01122/10.

El nombre de fets coneguts per fet principal al muni-
cipi de Cerdanyola del Vallès en els anys 2010, 2011, 
2012 i 2013 és el següent:

Tipus fet 2010 2011 2012 2013 
(gener)

Delictes Contra 
el patrimoni 1.377 1.398 1.350 117
Contra 
la salut pública 8 10 4 2
Contra 
les persones 27 30 27 2
Contra 
l’ordre públic 33 26 21 3
Relatius 
al trànsit 137 144 94 8
Maltractament 
en l’àmbit 
familiar i vio-
lència àmbit 
familiar 64 59 51 3
Resta delictes 101 104 119 7

Faltes 
penals

Contra 
el patrimoni 1.371 1.296 1.367 104
Contra 
les persones 121 124 126 8
Seguretat 
col·lectiva 19 20 24 1
Resta de faltes 
penals 71 96 148 6

Barcelona, 26 d’abril de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Terrassa el 2011
Tram. 314-01114/10

Resposta del Govern
Reg. 13918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01111/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Rubí el 2011
Tram. 314-01115/10

Resposta del Govern
Reg. 13919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01112/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Cerdanyola del Vallès el 2011
Tram. 314-01116/10

Resposta del Govern
Reg. 13920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01113/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Terrassa el 2012
Tram. 314-01117/10

Resposta del Govern
Reg. 13918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Rubí el 2012
Tram. 314-01118/10

Resposta del Govern
Reg. 13919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01112/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Cerdanyola del Vallès el 2012
Tram. 314-01119/10

Resposta del Govern
Reg. 13920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01113/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Terrassa el 2013
Tram. 314-01120/10

Resposta del Govern
Reg. 13918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Rubí el 2013
Tram. 314-01121/10

Resposta del Govern
Reg. 13919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01112/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsi-
ca policial de Cerdanyola del Vallès el 2013
Tram. 314-01122/10

Resposta del Govern
Reg. 13920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01113/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el vessament a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01123/10

Resposta del Govern
Reg. 14161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01123/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el vessament a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de 
Mafumet (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-01123/10 a 314-01129/10, amb les següents consi-
deracions:

L’accident que va haver-hi el passat octubre del 
2012 dintre de l’establiment (refineria) va ser un 
vessament de nafta a través d’un porus de 18 mm 
de diàmetre (produït per oxidació) en el tram d’una 
canonada o línia soterrada (que disposa per la seva 
protecció a la corrosió d’un recobriment bituminosa 
a base de brea).

Tenint en compte la quantitat de producte recollida per 
Repsol i d’acord amb les informacions facilitades per 
la pròpia empresa, s’avalua provisionalment la quan-
titat de nafta vessada en la fuita en unes 6.000 tones.

El 31 d’octubre de 2012 l’empresa va comunicar per 
fax a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que durant 
un mostreig rutinari s’havia detectat presència d’hi-
drocarburs en un piezòmetre i que n’iniciava la inves-
tigació per determinar-ne l’origen i les mesures cor-
rectores més adequades.

El 5 de novembre, mitjançant correu electrònic, el cap 
de Qualitat i Medi Ambient de la Refineria de Rep-
sol a Tarragona, va comunicar al cap de l’Oficina de 
Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Tarragona, la 
producció d’un incident puntual (fuita de nafta) i l’ini-
ci de treballs per restaurar el medi afectat, i en data 16 
de novembre va tenir entrada en el registre dels Ser-
veis Territorials a Tarragona d’aquest Departament, 
un escrit de Repsol Petróleo, SA, facilitant informació 
preliminar sobre la fuita.

No es pot fer una relació ordenada per la seva impor-
tància dels diferents incidents o accidents que ha pa-
tit la refineria de l’empresa Repsol a Tarragona, atès 
que els factors a considerar són heterogenis (risc cre-

at, afectació al medi, etc...). Tot i tractar-se d’un greu 
incident pel que fa a la quantia vessada, les afectaci-
ons al medi (aqüífers, sòl i subsòl) ha estat de caràc-
ter lleu.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tones de productes petroliers ves-
sades a les instal·lacions de Repsol a la Po-
bla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01124/10

Resposta del Govern

Reg. 14161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01123/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el moment en què es va assabentar 
del vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01125/10

Resposta del Govern

Reg. 14161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01123/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com es va assabentar del 
vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01126/10

Resposta del Govern

Reg. 14161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01123/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloc que ocupa el vessament de 
l’octubre del 2012 a les instal·lacions de Rep-
sol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) en la 
història d’aquests vessaments
Tram. 314-01127/10

Resposta del Govern
Reg. 14161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01123/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes del vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a 
la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01128/10

Resposta del Govern
Reg. 14161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01123/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què Repsol va comunicar 
el vessament d’hidrocarburs a les instal-
lacions de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01129/10

Resposta del Govern
Reg. 14161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01123/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte en el medi del vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01130/10

Resposta del Govern
Reg. 14162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01130/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte en el medi del vessament de productes petro-
liers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

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 314-01130/10 
a 314-01132/10 amb les següents consideracions:

La fuita de naftes a les instal·lacions de Repsol Pe-
tróleo, SA ha provocat afeccions als aqüífers i les ai-
gües subterrànies associades.

Als aqüífers s’ha detectat la presència de nafta en fa-
se lliure i l’afectació per fase dissolta d’hidrocarburs, 
principalment pels compostos benzè, MTBE i ETBE.

L’ACA ha realitzat diverses inspeccions al riu Franco-
lí amb presa de mostres i analítica de paràmetres fi-
sicoquímics de l’aigua. Únicament en les realitzades 
aigües avall de les instal·lacions de Repsol es van de-
tectar traces de benzè i ETBE per sota del límit de 
quantificació de l’ACA que és de 2 µg/l pel benzè i 
de 30 µg/l per l’ETBE.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte en els aqüífers del vessa-
ment de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01131/10

Resposta del Govern
Reg. 14162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01130/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte en el Francolí del vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01132/10

Resposta del Govern
Reg. 14162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01130/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Serveis Territorials 
d’Interior a Tarragona amb relació al ves-
sament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01133/10

Resposta del Govern
Reg. 14163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01133/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Serveis Territorials d’Interior a Tarra-
gona amb relació al vessament de productes petroliers 
a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-01133/10 a 314-01138/10 i 314-01140/10, amb les 
següents consideracions:

Us informe de les actuacions dels diferents serveis ter-
ritorials i organismes de la Generalitat:

– Els Serveis Territorials d’Interior a Tarragona han 
anat fent el seguiment d’aquest episodi i de les actua-
cions dutes a terme a partir de la informació que s’ha 
donat en les reunions de coordinació dels diferents 
Serveis Territorials a Tarragona.

– La funció bàsica dels Serveis Territorials del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona ha es-
tat dur a terme les previsions de la Llei 26/2007, de 
23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental, i, per 
tant, coordinar totes les actuacions interdepartamen-

tals per aconseguir el retorn dels vectors afectats (ai-
gua i sòl) a l’estat bàsic que tenien abans de la fuita.

– La Delegació del Govern a Tarragona a treballat la 
coordinació interdepartamental i ha mantingut con-
tactes amb els ajuntaments afectats, amb l’empresa i 
amb el sindicat Unió de Pagesos per tal de fer el se-
guiment constant de les conseqüències que es deriven 
del vessament.

– D’ençà de la detecció de la fuita, l’ACA realitza dos 
tipus de seguiment:

1. Actuacions d’inspecció en dos eixos fonamentals:

a) Inspeccions de seguiment del medi, consistents en 
el mostreig i l’anàlisi de les aigües tant superficials 
com subterrànies en punts sensibles: riu, mines i pous 
de la zona.

b) Inspeccions de seguiment de les tasques d’investi-
gació i reparació que està duent a terme Repsol Pe-
tróleo, SA.

2. Valoració i seguiment tècnic de les actuacions que 
es van realitzant.

En l’exercici de les seves funcions i per tal de poder 
valorar l’efecte sobre la salut d’aquest incident i dins 
del marc de coordinació interdepartamental, el Servei 
Regional ha efectuat una sèrie d’actuacions consistents 
en la vigilància de l’aigua de les mines, sèquies i del 
riu Francolí; fent un seguiment analític dels paràme-
tres de benzè, MTBE i ETBE, mantenint una comu-
nicació directa amb els alcaldes de Constatí i Tarra-
gona i amb els presidents de les comunitats de regants 
i verificant que l’empresa Repsol garanteixi l’aigua de 
qualitat als pagesos mitjançant el subministrament al-
ternatiu a través de l’empresa Aitasa.

Al marge de les actuacions, seguiments i controls que 
realitza de forma permanent, l’ACA estudiarà les acci-
ons de caràcter preventiu proposades per Repsol, com 
a conseqüència d’aquest últim accident del passat més 
d’octubre del 2012, i prendrà la seva decisió al respec-
te imposant en un termini pactat el seu compliment i/o 
aplicació.

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 l’actuació dels Serveis Territorials de 
Territori i Sostenibilitat a Tarragona amb re-
lació al vessament de productes petroliers a 
les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01134/10

Resposta del Govern
Reg. 14163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01133/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació de la Delegació del Go-
vern a Tarragona amb relació al vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de 
Rep sol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01135/10

Resposta del Govern
Reg. 14163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01133/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Serveis Territorials de 
Governació a Tarragona amb relació al ves-
sament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01136/10

Resposta del Govern
Reg. 14163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01133/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua amb relació al vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a 
la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01137/10

Resposta del Govern
Reg. 14163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01133/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’actuació dels Serveis Territorials de Sa-
lut a Tarragona amb relació al vessament de 
productes petroliers a les instal·lacions 
de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01138/10

Resposta del Govern
Reg. 14163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01133/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Ocupació a Tarragona amb re-
lació al vessament de productes petroliers 
a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de 
Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01140/10

Resposta del Govern
Reg. 14163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01133/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activació del Pla d’emergència ex-
terior del sector químic de Tarragona en el 
vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01141/10

Resposta del Govern
Reg. 14164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01141/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activació del Pla d’emergència exterior del sector qu-
ímic de Tarragona en el vessament de productes petro-
liers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-01141/10 i 314-01142/10, amb les següents consi-
deracions:

No es va activar el Plaseqta perquè l’incident no s’in-
clou en cap dels supòsits d’activació previstos en 
aquest Pla Especial de Protecció Civil.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la desactivació del Pla d’emergència 
exterior del sector químic de Tarragona en 
el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01142/10

Resposta del Govern
Reg. 14164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01141/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients incoats pel vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01143/10

Resposta del Govern
Reg. 14165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01143/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients incoats pel vessament de productes pe-
troliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

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 314-01143/10 
i 314-01144/10, amb les següents consideracions:

S’ha incoat un expedient de responsabilitat mediam-
biental, que actualment tramita el Servei Territorial 
d’aquest Departament a Tarragona.

Aquest expedient es troba en la fase d’anàlisi de les 
mesures de reparació proposades per l’operador (Rep-
sol) d’acord amb el que disposa la Llei 26/2007. La 
informació facilitada per l’operador està sent exami-
nada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural, l’Agència de Salut de 
Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència 
de Residus de Catalunya, el Departament d’Interior i 
el Departament d’Empresa i Ocupació per tal de va-
lidar les mesures de reparació proposades per Repsol 
Petróleo, SA i, si s’escau, proposar d’altres mesures 
complementàries o compensatòries per tal de retornar 
el medi afectat al seu estat bàsic anterior a l’incident.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha incoat un expedient 
sancionador per una presumpta infracció molt greu 
que es concreta en l’abocament de nafta al subsòl, 
afectant l’al·luvial del Baix Francolí al terme munici-
pal de La Pobla de Mafumet, que ha causat danys al 
domini públic hidràulic.

Els Serveis Territorials a Tarragona del Departament 
d’Empresa i Ocupació han incoat unes Diligències 
Preliminars per tal d’esbrinar les circumstàncies que 
van donar lloc a la fuita de nafta.

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 l’estat de la tramitació dels expedients 
incoats pel vessament de productes petroli-
ers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla 
de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01144/10

Resposta del Govern
Reg. 14165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01143/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de reparació que s’han fet 
pel vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01145/10

Resposta del Govern
Reg. 14166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01145/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de reparació que s’han fet pel vessament de 
productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la 
Pobla de Mafumet (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-01145/10 i 314-01146/10, amb les següents consi-
deracions:

Des del primer dia, l’operador ha adoptat mesures pro-
visionals i urgents de reparació dels efectes de la fuita 
consistent en la construcció de barreres de protecció, 
interceptació i recollida del producte vessat. L’execu-
ció d’aquestes mesures ha estat supervisada pels ins-
pectors de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Les obres de reparació que es duran a terme són les 
que es concretin en la resolució de l’expedient de res-
ponsabilitat mediambiental, d’acord amb el que dispo-
sa l’art. 45 d) de la Llei 26/2007.

No es pot efectuar una avaluació del cost d’implanta-
ció de les mesures de reparació abans d’haver-se resolt 
l’expedient de responsabilitat mediambiental. En qual-

sevol cas correspondrà a l’operador sufragar el total 
import de les mesures de reparació, d’acord amb l’ar-
ticle 9 de la Llei 26/2007, en el cas que es declari res-
ponsable en el marc del referit expedient.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les obres de reparació que 
s’han fet pel vessament de productes petro-
liers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla 
de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01146/10

Resposta del Govern
Reg. 14166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01145/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi del subsòl per a conèixer els 
efectes del vessament de productes petro-
liers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla 
de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01147/10

Resposta del Govern
Reg. 14167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01147/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi del subsòl per a conèixer els efectes del ves-
sament de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-01147/10 a 314-01150/10, amb les següents consi-
deracions:

En data 20 de febrer de 2013 es va realitzar l’extracció 
de 6 sondejos en el sòl i el subsòl. Aquestes analítiques 
s’han dut a terme per l’empresa «ADV de la producció 
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integrada de l’avellana» en els sòls propers a la Mina 
Vella que és la zona on s’han registrat signes més evi-
dents de contaminació.

El dia 8 de març de 2013 l’operador va presentar els 
resultats d’aquestes analítiques als pagesos de la zona 
a l’Ajuntament de Constantí.

El resultat de les analítiques del subsòl efectuades per 
l’empresa «ADV de la producció integrada de l’avella-
na» són els següents:

– Resultats negatius dels hidrocarburs.
– Resultats correctes dels agronòmics.
– Presència de fongs en una parcel·la d’avellaners.

No obstant, s’ha realitzat un informe dins l’expedient 
de responsabilitat ambiental obert a Repsol Petróleo, 
SA que està tramitant els Serveis Territorial d’aquest 
Departament a Tarragona. En aquest expedient es fa 
palesa la necessitat de requerir a Repsol un informe 
que reculli la caracterització de l’afectació al medi a 
la zona focus de l’incident. Igualment es requereix la 
presentació dels resultats analítics de les terres exca-
vades, així com la dels camps afectats.

Des de l’inici de l’episodi, l’operador ha instal·lat 6 es-
tacions de seguiment de la qualitat de l’aigua del riu 
Francolí, aigües amunt i aigües avall de la zona on es 
va registrat el vessament.

Així mateix, l’Agència Catalana de l’Aigua ha efectuat 
diferents analítiques de l’aigua del riu des del mes de 
novembre fins a l’actualitat.

En el període comprès entre 9 de novembre de 2012 i 
21 de febrer de 2013, i per tal de comprovar la qualitat 
de l’aigua superficial del riu Francolí, l’ACA ha realit-
zat diverses inspeccions al riu Francolí, algunes de les 
quals amb presa de mostres i analítica de paràmetres 
fisicoquímics de l’aigua del riu:

– El 9 de novembre de 2012 es va agafar mostra d’ai-
gua del riu Francolí, aigües avall de les instal·lacions 
de Repsol Petróleo, i es van detectar traces de ben-
zè per sota el límit de quantificació del laboratori de 
l’ACA que és de 2 µg/L.

– El 12 de desembre de 2012 es van agafar 7 mostres 
d’aigua del riu Francolí, 4 d’elles aigües amunt del lí-
mit sud de les instal·lacions de Repsol Petróleo i 3 ai-
gües avall d’aquest punt i es va realitzar una anàlisi 
qualitativa de compostos volàtils per cromatografia 
de gasos.

A les 4 mostres aigües amunt del límit sud de Repsol 
no es detecten traces de cap compost analitzat, mentre 
que a les 3 mostres aigües avall de Repsol Petróleo es 
detecten traces de benzè i ETBE, però per sota el límit 
de quantificació del laboratori de l’ACA que és de 2 
µg/l pel benzè i de 30 µg/l per l’ETBE.

– L’1 de febrer de 2013 es van agafar 2 mostres d’ai-
gua del riu Francolí, a l’alçada de Constantí, i es va 

realitzar una anàlisi qualitativa de compostos volà-
tils per cromatografia de gasos, sense detectar cap 
compost.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de les anàlisis del subsòl 
per a conèixer els efectes del vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01148/10

Resposta del Govern
Reg. 14167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01147/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi de l’aigua del Francolí que 
s’ha fet per a conèixer els efectes del ves-
sament de productes petroliers a les instal-

lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01149/10

Resposta del Govern
Reg. 14167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01147/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de l’anàlisi de l’aigua del 
Francolí que s’ha fet per a conèixer els efec-
tes del vessament de productes petroliers a 
les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès)
Tram. 314-01150/10

Resposta del Govern
Reg. 14167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01147/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gravetat del vessament de produc-
tes petroliers a les instal·lacions de Repsol a 
la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01151/10

Resposta del Govern
Reg. 14168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01151/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la gravetat del vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tar-
ragonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Jordi Terrades i 
Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-01151/10 a 314-01155/10, amb les següents consi-
deracions:

La gravetat de l’incident pel que fa a la quantitat de 
producte vessat és molt rellevant. Per aquest motiu 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha incoat un expedient 
sancionador per una presumpta infracció de caràcter 
molt greu per un abocament de nafta al subsòl, que va 
afectar l’al·luvial del Baix Francolí al terme municipal 
de La Pobla de Mafumet, i que pot haver causat danys 
al domini públic hidràulic.

Així mateix, i atesa la gravetat dels fets, aquests es van 
posar en coneixement de la Fiscalia de Tarragona en 
data 24 de gener de 2013.

Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb 
multa de 500.000 a 1.000.000 € d’acord amb l’article 
117 del Reial Decret-Llei 11/2012, de 19 de desembre, 
que va aprovar el text refós de la Llei d’Aigües.

L’operador va informar des del primer moment a 
l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet. Quan es va tenir 
coneixement que l’incident excedia del perímetre de la 
refineria, i que el vessament podia afectar a terrenys 
de propietaris confrontants, es va informar a l’Ajun-
tament de Constantí, amb el qual s’han mantingut di-
ferents reunions tant per part de l’operador com per 
aquest Departament.

Així mateix, la Delegació del Govern a Tarragona 
ha mantingut contactes amb representants del sindi-
cat Unió de Pagesos per informar-los de l’actuació de 
l’Administració.

També s’ha informat de l’incident a les entitats eco-
logistes més significatives del territori (GEPEC, Me-

diterrània, l’Escurçó) convidant-les a personar-se en 
l’expedient de responsabilitat mediambiental per tal 
que puguin conèixer el contingut de tota la informació 
disponible.

Així mateix s’ha informat, tal com determina la Llei 
26/2007, a totes les persones afectades de les quals 
s’ha tingut coneixement mitjançant els Ajuntaments, 
el sindicat Unió de Pagesos i les Comunitats de Re-
gants.

No ens trobem en cap supòsit d’activació de cap Pla 
d’Emergència que requereixi una informació genera-
litzada a la població, ja que en cap moment hi ha hagut 
un risc per a la salut pública.

Els expedients es resoldran dins dels terminis legal-
ment establerts que són de 3 mesos, prorrogables per 
3 mesos més, pel que fa a l’expedient de responsabili-
tat mediambiental i 6 mesos pel que fa a l’expedient 
sancionadors, comptadors des de la data de la seva in-
coació.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions previstes pel vessament 
de productes petroliers a les instal·lacions de 
Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-01152/10

Resposta del Govern
Reg. 14168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01151/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació a les institucions del 
vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01153/10

Resposta del Govern
Reg. 14168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01151/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació a la població del ves-
sament de productes petroliers a les instal-
lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet 
(Tarragonès)
Tram. 314-01154/10

Resposta del Govern
Reg. 14168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01151/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finiment dels expedients incoats 
pel vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès)
Tram. 314-01155/10

Resposta del Govern
Reg. 14168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01151/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el vessament de Repsol del 31 d’oc-
tubre de 2012 a les instal·lacions del polígon 
petroquímic Nord
Tram. 314-01179/10

Resposta del Govern
Reg. 14169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01179/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el vessament de Repsol del 31 d’octubre de 2012 a les 
instal·lacions del polígon petroquímic Nord

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

L’accident que va haver-hi el passat octubre del 2012 
dintre de l’establiment (refineria) va ser un vessament 
de nafta a través d’un porus de 18 mm de diàmetre 
(produït per oxidació) en el tram d’una canonada o lí-

nia soterrada (que disposa per la seva protecció a la 
corrosió d’un recobriment bituminosa a base de brea).

No es va activar el Plaseqta perquè l’incident no s’in-
clou en cap dels supòsits d’activació previstos en 
aquest Pla Especial de Protecció Civil.

El 31 d’octubre de 2012 l’empresa va comunicar per 
fax a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que durant 
un mostreig rutinari s’havia detectat presència d’hi-
drocarburs en un piezòmetre i que n’iniciava la inves-
tigació per determinar-ne l’origen i les mesures cor-
rectores més adequades.

El 5 de novembre, mitjançant correu electrònic, el cap 
de Qualitat i Medi Ambient de la Refineria de Rep-
sol a Tarragona, va comunicar al cap de l’Oficina de 
Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Tarragona, la 
producció d’un incident puntual (fuita de nafta) i l’ini-
ci de treballs per restaurar el medi afectat, i en data 16 
de novembre va tenir entrada en el registre dels Ser-
veis Territorials a Tarragona d’aquest Departament, 
un escrit de Repsol Petróleo, SA, facilitant informació 
preliminar sobre la fuita.

L’empresa també ho va comunicar a l’empresa EMAT-
SA i va informar des del primer moment a l’Ajunta-
ment de la Pobla de Mafumet. Quan es va tenir co-
neixement que l’incident excedia del perímetre de la 
refineria, i que el vessament podia afectar a terrenys 
de propietaris confrontants, es va informar a l’Ajun-
tament de Constantí, amb el qual s’han mantingut di-
ferents reunions tant per part de l’operador com per 
aquest departament.

Així mateix, la delegació del Govern a Tarragona ha 
mantingut contactes amb representants del sindicat 
Unió de Pagesos per informar-los de l’actuació de l’ad-
ministració.

També s’ha informat de l’incident a les entitats eco-
logistes més significatives del territori (GEPEC. Me-
diterrània, l’Escurçó) convidant-les a personar-se en 
l’expedient de responsabilitat mediambiental per tal 
que puguin conèixer el contingut de tota la informació 
disponible.

Així mateix s’ha informat, tal com determina la Llei 
26/2007, a totes les persones afectades de les quals 
s’ha tingut coneixement mitjançant els ajuntaments, el 
sindicat Unió de Pagesos i les Comunitats de Regants.

Per tal de determinar l’impacte del vessament, 
l’ACA ha efectuat diferents analítiques de l’aigua del 
riu des del mes de novembre fins a l’actualitat.

En el període comprès entre 9 de novembre de 2012 i 
21 de febrer de 2013, i per tal de comprovar la qualitat 
de l’aigua superficial del riu Francolí, l’ACA ha realit-
zat diverses inspeccions al riu Francolí, algunes de les 
quals amb presa de mostres i analítica de paràmetres 
fisicoquímics de l’aigua del riu:
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– El 9 de novembre de 2012 es va agafar mostra d’ai-
gua del riu Francolí, aigües avall de les instal·lacions 
de Repsol Petróleo, i es van detectar traces de ben-
zè per sota el límit de quantificació del laboratori de 
l’ACA que és de 2 µg/l.

– El 12 de desembre de 2012 es van agafar 7 mostres 
d’aigua del riu Francolí, 4 d’elles aigües amunt del lí-
mit sud de les instal·lacions de Repsol Petróleo i 3 ai-
gües avall d’aquest punt i es va realitzar una anàlisi 
qualitativa de compostos volàtils per cromatografia de 
gasos.

A les 4 mostres aigües amunt del límit sud de Repsol 
no es detecten traces de cap compost analitzat, mentre 
que a les 3 mostres aigües avall de Repsol Petróleo es 
detecten traces de benzè i ETBE, però per sota el límit 
de quantificació del laboratori de l’ACA que és de 2 
µg/l pel benzè i de 30 µg/l per l’ETBE.

− L’1 de febrer de 2013 es van agafar 2 mostres d’ai-
gua del riu Francolí, a l’alçada de Constantí, i es va 
realitzar una anàlisi qualitativa de compostos volà-
tils per cromatografia de gasos, sense detectar-ne cap 
compost.

Les actuacions del Govern davant d’aquest incident es 
concreten en la incoació d’un expedient de responsabi-
litat mediambiental, que actualment tramita el Servei 
Territorial d’aquest departament a Tarragona.

Aquest expedient es troba en la fase d’anàlisi de les me-
sures de reparació proposades per l’operador d’acord 
amb el que disposa la Llei 26/2007. La informació 
facilitada per l’operador està sent examinada pel de-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, l’Agència de Salut de Catalunya, 
l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de 
Catalunya, el departament d’Interior i el departament 
d’Empresa i Ocupació per tal de validar les mesures 
de reparació proposades per Repsol Petróleo, SA i, si 
s’escau, proposar d’altres mesures complementàries o 
compensatòries per tal de retornar el medi afectat al 
seu estat bàsic anterior a l’incident.

Dins d’aquest expedient es fa palesa la necessitat de 
requerir a Repsol un informe que reculli la caracterit-
zació de l’afectació al medi a la zona focus de l’inci-
dent. Igualment es requereix la presentació dels resul-
tats analítics de les terres excavades, així com la dels 
camps afectats

La gravetat de l’incident pel que fa a la quantitat de 
producte vessat és molt rellevant. Per aquest motiu 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha incoat un expedient 
sancionador per una presumpta infracció de caràcter 
molt greu per un abocament de nafta al subsòl, que va 
afectar l’al·luvial del Baix Francolí al terme municipal 
de La Pobla de Mafumet, i que pot haver causat danys 
al domini públic hidràulic.

Els Serveis Territorials a Tarragona del departament 
d’Empresa i Ocupació han incoat unes diligències pre-

liminars per tal d’esbrinar les circumstàncies que van 
donar lloc a la fuita de nafta.

D’altra banda, els Serveis Territorial del departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural ha fet el seguiment fisiològic dels conreus de 
la zona afectada i no ha trobat en cap moment afec-
tació en els conreus existents ni en la seva fenologia.

Així mateix, aquests fets es van posar en coneixement 
de la Fiscalia de Tarragona en data 24 de gener de 2013.

Pel que fa a la darrera infracció imposada pel Consell 
de Ministres el 2011 pel vessament davant la plataforma 
Casablanca, correspon al Govern de l’estat la seva valo-
ració i justificació. Així mateix, correspon al Govern 
de l’estat l’autorització de l’obertura de nous pous.

Per últim, tot i que la Comissió de seguiment del Pla 
de protecció integral el litoral de Tarragona és un òr-
gan adscrit a l’administració estatal, la Generalitat hi 
seguirà participant a través dels seus representants per 
tal de garantir i impulsar el compliment de les mesu-
res de protecció del litoral compromeses per l’empresa 
Repsol Petróleo, SA.

Barcelona, 25 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures compensatòries per als 
treballadors públics afectats per retallades 
salarials
Tram. 314-01180/10

Resposta del Govern
Reg. 13680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01180/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures compensatòries per als treballadors pú-
blics afectats per retallades salarials

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: 

La necessitat que el Govern mantingui les matei-
xes mesures que l’any 2012 en matèria de retribució 
dels empleats públics, amb la reducció de la retribu-
ció equivalent a una paga extraordinària, tal com re-
flecteix l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, s’em2-
marquen en la situació pressupostària provisional de 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6325/1287379.pdf
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la Generalitat de Catalunya com a conseqüència dels 
incompliments del Govern de l’Estat i de les obligaci-
ons de fer front al deute.

A partir d’ara es determinarà l’aplicació de la mesura, 
amb el benentès que caldrà tenir en compte que po-
den ser objecte d’adequació en el cas que ho requerei-
xi l’escenari pressupostari que es pugui produir com a 
conseqüència de la situació econòmica o bé, en el cas 
que s’aprovi amb caràcter bàsic per a totes les admi-
nistracions públiques una reducció de les retribucions 
del personal al servei del sector públic. L’Acord també 
queda subjecte a les previsions i les mesures que s’es-
tableixin a la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2013, i a la conjuntura que es pugui 
produir en matèria econòmica i pressupostària, quan 
es clarifiqui l’objectiu de dèficit que ens imposi el Go-
vern espanyol.

Malgrat el context que ens condiciona, aquest Govern 
té la voluntat de dur a terme mesures que, sense impli-
car un cost econòmic, permetin motivar i incentivar 
els servidors públics.

Per aquest motiu, en matèria de funció pública, el Go-
vern aprofundirà en la possibilitat de dur a terme lí-
nies d’actuació que afavoreixin la carrera professional 
(concursos de trasllats per afavorir la mobilitat, pro-
moció interna...), la flexibilització dels horaris labo-
rals, i altres mesures incentivadores compatibles amb 
la conjuntura socioeconòmica.

Respecte a les retribucions per causa d’incapacitat 
temporal, el Govern ha aprovat1 el Decret llei que mo-
difica el règim de millores de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat, del seu sector públic i de 
les universitats públiques catalanes. El text reconeix 
els supòsits d’hospitalització, intervenció quirúrgica i 
processos oncològics com a excepcions en què els em-
pleats públics percebran la totalitat de la retribució en 
cas d’incapacitat transitòria. Aquestes excepcions se 
sumen a les que ja reconeixia el Decret llei 2/2012, de 
25 de setembre, que són les incapacitats temporals du-
rant l’embaràs o en situacions de violència de gènere 
degudament acreditades.

D’aquesta manera, els empleats públics percebran la 
totalitat de les seves retribucions en els supòsits en què 
la situació d’incapacitat temporal impliqui una inter-
venció quirúrgica o una hospitalització, encara que 
tinguin lloc en un moment posterior a l’inici de la situ-
ació d’incapacitat, sempre que correspongui a un ma-
teix procés patològic. També percebran el 100% de les 
seves retribucions fixes i periòdiques els empleats que 
estiguin sotmesos a tractaments com a conseqüència 
de processos oncològics.

1.  Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de mi -
llores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les 
universitats públiques catalanes.

La mesura té efectes retroactius i és d’aplicació a les 
situacions d’incapacitat temporal iniciades a par-
tir del 15 d’octubre de 2012, data en què va entrar en 
vigor del Decret llei 2/2012, de 25 de setembre. En 
aquest sentit, el Decret llei preveu un termini de tres 
mesos perquè els beneficiaris de la mesura puguin sol-
licitar el complement que han deixat de percebre fins 
al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que co-
braven el mes anterior a l’inici de la incapacitat.

El Govern manté i mantindrà en tot moment informat 
al Parlament de les dades relacionades amb les mesu-
res que tenen impacte en els treballadors públics de 
l’Administració de la Generalitat.

Les previsions del Govern respecte al manteniment 
de l’ocupació en el conjunt dels treballadors i treballa-
dores dels serveis públics a Catalunya, prioritzaran la 
cobertura dels llocs de treball dels àmbits considerats 
essencials, per mantenir la qualitat dels serveis públics 
bàsics: salut, educació, atenció a les persones depen-
dents, la funció pública correctament dimensionada, 
així com el suport actiu a les mesures d’ocupació i per 
a sortir de la crisi.

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 obres de construcció de la línia 9 
del metro entre Collblanc i l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
Tram. 314-01274/10

Resposta del Govern
Reg. 14170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01274/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de la línia 9 del metro entre 
Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el Prat

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló, Marc Sanglas i Al-
cantarilla

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 
314-01274/10 a 314-01276/10, amb les següents consi-
deracions:

Les obres de construcció del tram de la línia 9 del me-
tro comprès entre Collblanc i l’aeroport es troben molt 



14 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 45

avançades amb el túnel i estacions acabats, de forma 
que actualment tan sols manca finalitzar els treballs 
en curs de superestructura de via, electrificació i instal-
lacions.

La previsió de posada en servei del tram comprès en-
tre Collblanc i l’aeroport per l’any 2016 ve determina-
da per la manca de les disponibilitats pressupostàries 
que permetin la finalització de les obres necessàries per 
a la seva posada en servei.

El calendari de posada en servei de les diferents esta-
cions del tram comprès entre Collblanc i l’aeroport s’ajus-
tarà d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a ajornar la posada en 
funcionament de la línia 9 del metro entre 
Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-01275/10

Resposta del Govern
Reg. 14170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01274/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de la línia 9 del metro 
entre Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el 
Prat que no s’obriran
Tram. 314-01276/10

Resposta del Govern
Reg. 14170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01274/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la mediació amb Carrosseries Noge, SL, 
d’Arbúcies (Selva), amb motiu de l’expedient 
de regulació d’ocupació
Tram. 314-01300/10

Resposta del Govern
Reg. 14152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01302/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb Carrosseries No-
ge, SL, d’Arbúcies (Selva), des del concurs 
de creditors del 2010
Tram. 314-01301/10

Resposta del Govern
Reg. 14152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01302/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport a Carrosseries Noge, SL, 
d’Arbúcies (Selva), del 1988 ençà
Tram. 314-01302/10

Resposta del Govern
Reg. 14152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01302/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el suport a Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva), 
del 1988 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Juli Fernandez Iruela, Alícia Romero 
Llano, Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta 
conjunta a les iniciatives amb NT. 314-01302/10, 314-
01301/10 i 314-01300/10:

El Departament d’Empresa i Ocupació a través de la 
Direcció General d’Indústria ha donat suport a l’em-
presa Noge per al desenvolupament de projectes 
R+D+I i internacionalització des de l’any 2002.

Fascicle segon
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Concretament, l’any 2006 se li va donar suport per al 
desenvolupament de dos projectes d’internacionalit-
zació a través dels Centres de Promoció de Negoci a 
Moscou i Copenhaguen.

D’altra banda, l’empresa Noge ha rebut subvencions 
per al desenvolupament d’activitats d’R+D+I entre els 
anys 2002 i 2009.

– Núm. DOGC 3918 - 4.7.2003: Anunci pel qual es 
fan públiques les subvencions concedides pel Cen-
tre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial du-
rant l’any 2002.

– Núm. DOGC 4242 - 19.10.2004: Anunci pel qual es 
fan públiques les subvencions concedides pel Cen-
tre d’In novació i Desenvolupament Empresarial du-
rant l’any 2003.

– Núm. DOGC 4609 - 6.4.2006: Anunci pel qual es 
fan públiques les subvencions concedides pel Cen-
tre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial du-
rant l’any 2005.

– IUE/1198/2010, de 4 de març, pel qual es fan públi-
ques les subvencions d’import igual o superior a 3.000 
euros concedides pel Centre d’Innovació i desenvolu-
pament Empresarial (CIDEM) durant l’any 2009.

L’any 2010, mitjançant l’aprovació del conveni de cre-
ditors, Noge va sortir del procés concursal. A partir 
d’aquell moment l’operativa de la companyia va ser del 
tot normal i no es va dur a terme cap actuació especí-
fica per part del Departament d’Empresa i Ocupació 
fins que la companyia ha sol·licitat la liquidació davant 
la impossibilitat de complir el conveni aprovat l’any 
2012 i ha anunciat el tancament.

A partir d’aquest moment, el Departament d’Empresa 
i Ocupació, a través de la Direcció General d’Indús-
tria, està treballant i en contacte permanent amb les 
parts implicades en el procés.

Així doncs, el Departament d’Empresa i Ocupació ofe-
reix en tots els procediments d’ERO els seus serveis de 
mediació i arbitratge, si així ho sol·liciten les dues parts, 
per tal d’aconseguir un equilibri entre ambdues que 
possibiliti que hi arribin a un acord satisfactori, però 
en el cas que ens ocupa no és competència nostra atès 
que l’empresa està en situació de concurs de creditors i 
per tant li correspon al Jutjat Mercantil.

A data d’avui, no hi consta cap petició de nou expedi-
ent d’acomiadament col·lectiu, ni sol·licitud de media-
ció per part del Jutjat Mercantil competent per trami-
tar i resoldre aquest expedient.

Tanmateix, s’han efectuat diverses actuacions amb 
l’objectiu de defensar el manteniment de la marca No-
ge en la localitat d’Arbúcies, i per tractar d’aconseguir 
el mínim impacte en l’ocupació; s’ha efectuat el segui-
ment dels moviments per a la venda de la unitat pro-
ductiva a un tercer, cercant alternatives industrials que 
puguin optar a la unitat productiva; s’ha demanat al 

jutge que acumuli el concurs de la patrimonial propie-
tària de les naus amb el de l’activitat de carrossers; i es 
manté un contacte directe per al seguiment del procés 
amb l’administració concursal i amb el president del 
Comitè d’Empresa.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex d’accidents laborals sense bai-
xa dels últims exercicis
Tram. 314-01310/10

Resposta del Govern
Reg. 14153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01310/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’índex d’accidents laborals sense baixa dels últims 
exercicis

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:

L’evolució en els últims exercicis dels índex d’incidèn-
cia d’accidents de treball sense baixa (per 100.000 tre-
balladors amb les contingències professionals cobertes 
per la Seguretat Social) ha estat: 

2009 5882.21
2010 5908.28
2011 6030.27
2012 5428.95

La reducció del 2012 respecte al 2011 ha estat del 
9.97%. D’altra banda cal dir que aquestes dades es pu-
bliquen puntualment a l’Observatori d’Empresa i Ocu-
pació tant a nivell de consulta interactiva de sinistrali-
tat laboral com en el corresponent informe mensual de 
«Estadística d’accidents de Treball» que es pot trobar 
a l’apartat de l’esmentat Observatori al web del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació.

De les dades anteriorment facilitades es desprèn que 
els accidents sense baixa també han vist reduïda la se-
va incidència. Altrament cal dir que els accidents sen-
se baixa a Catalunya no tenen pràcticament cap cor-
respondència amb els «incidents» descrits en la teoria 
del control de pèrdues de Frank Bird ja que la seva 
notificació està totalment influïda i condicionada per 
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les particularitats de la seva definició en el context del 
sistema de seguretat social de l’estat espanyol.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex d’accidents mortals en la in-
dústria del 2011 i del 2012
Tram. 314-01312/10

Resposta del Govern
Reg. 14154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01313/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’objectivitat de les dades de les anàli-
sis dels índexs d’accidentalitat laboral
Tram. 314-01313/10

Resposta del Govern
Reg. 14154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01313/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’objectivitat de les dades de les anàlisis dels índexs 
d’accidentalitat laboral

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-
01313/10 i 314-01312/10:

Per mirar de desvincular fins on sigui possible l’evolu-
ció de les dades de sinistralitat per accidents de treball 
de les diferències degudes a l’ocupació de les activi-
tats, s’incorporen en aquests càlculs les poblacions de 
treballadors afiliats, que són els susceptibles de patir 
accidents, eliminant així en bona part el biaix que po-
dria introduir la influència de l’evolució de l’ocupació 
ja que els índex d’incidència quantifiquen el nombre 
d’accidents de treball ocorreguts entre la població afi-
liada a algun dels règims de la seguretat social amb 
les contingències professionals cobertes (per cada 
100.000 treballadors).

Altrament, i en el cas concret dels sectors de la indús-
tria i la construcció cal dir que hi ha una diferència 
significativa, en favor de la reducció de la sinistrali-
tat, entre la reducció de l’ocupació en aquest sectors i 
la d’ocupació que han sofert. La reducció de la sinis-
tralitat a traves dels índexs d’incidència ha estat d’un 
19,3 % en el cas de la Industria i 19,2 % en el cas de 
la Construcció, mentre que la reducció de la població 
afiliada pel mateix període ha estat d’un 4,6 % en el 
sector de la Industria i d’un 18,9 % en el sector de la 
construcció.

L’afirmació que el sector de la indústria va ser el que 
més va reduir la sinistralitat laboral, fa referència, a 
que és el sector que ha experimentat una reducció més 
gran de l’índex d’incidència de sinistralitat laboral 
(nombre total d’accidents de treball per cada 100.000 
persones afiliades a la Seguretat Social amb les contin-
gències professionals cobertes) pel conjunt total dels 
accidents de treball lleus, greus i mortals (al 2012).

Dit això, cal dir que malauradament en aquest sector 
s’ha incrementat l’índex d’incidència dels accidents de 
treballs amb resultat de mort del treballador que ha 
passat del 4,38% (2011) a 5,08% (2012) i que correspo-
nen en xifres absolutes a 19 accidents de treball mor-
tals el 2011 i a 21 el 2012.

Quan es parla de sinistralitat es fa en termes absoluts 
i es fan polítiques preventives adreçades a reduir la si-
nistralitat en general.

Per tant, la prevenció de riscos laborals és un procés 
de millora contínua de les organitzacions i també de 
la col·laboració dels treballadors, i l’anàlisi de dades 
de relació sinistralitat és un fenomen complex i multi-
factorial, i és per això que es requereix de l’acció con-
junta i coordinada de tots. A més, totes les dades són 
tingudes en compte i monitoritzades acuradament pel 
Departament d’Empresa i Ocupació de cara a la pla-
nificació i avaluació de les polítiques que s’han dut a 
terme en matèria de seguretat i salut laboral

Barcelona, 29 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 balanç de l’accidentalitat laboral 
del 2012 presentat i el tipus d’atenció rebu-
da pels treballadors que han patit accidents 
de treball
Tram. 314-01314/10

Resposta del Govern
Reg. 14155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01314/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el balanç de l’accidentalitat laboral del 2012 presentat i 
el tipus d’atenció rebuda pels treballadors que han pa-
tit accidents de treball

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:

No estem en disposició d’afirmar o rebatre aquesta 
suposició i probablement el fet cert que hi hagi afec-
cions de la salut dels treballadors ateses en el siste-
ma públic de salut es degut a múltiples factors i un 
dels més determinants és que el sistema de segure-
tat social vigent a l’estat espanyol limita la cobertura 
(assistencial i d’altres prestacions) de les contingències 
pro fessionals als accidents de treball i a les malalties pro-
fessionals (i en la seva definició estricte). I, això fa que 
certs danys a la salut derivats del treball, les conegu-
des com a malalties relacionades amb el treball, que 
no encaixen en la definició vigent d’accident de tre-
ball i malaltia professional acabin sent assistides, en 
un marc perfectament normatiu, en el sistema públic 
de salut i no pel subsistema de salut laboral que atent 
les contingències professionals.

Ara bé, justament pel fet que aquesta hipòtesi, junta-
ment amb altres factors intercurrents, no es pot des-
cartar i amb l’objectiu d’estimar quina podria ser la 
situació; el Departament d’Empresa i Ocupació, va 
tenir la iniciativa d’incorporar la pregunta a la que es 
fa referència a la II Enquesta Catalana de Condicions 
de Treball dels treballadors (a la I Enquesta Catalana 
de Condicions de Treball no estava inclosa ja què es 
pressuposava l’assistència de la Mútua d’Accidents 
de Treball i Malalties professionals de la Seguretat 
Social).

Respecte a la pregunta incorporada a la II ECCT de 
la que es parla a l’anterior paràgraf, cal puntualit-
zar que la resposta dels treballadors reflecteix la per-
cepció del treballador de qui l’ha atès i no de qui 
objectivament s’ha fet càrrec finalment del cost de 

l’atenció derivada de l’assistència a les seves lesions 
o malaltia.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les malalties professio-
nals del 2007 ençà
Tram. 314-01315/10

Resposta del Govern
Reg. 14156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01315/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució de les malalties professionals 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:

En primer lloc comentar que aquestes dades no cons-
ten en l’informe de l’Observatori de Treball al que es 
fa referència ja que aquest conté solament dades de 
producció pròpia i en concret a les derivades d’acci-
dents de treball però que, a les dades de malalties pro-
fessionals a Catalunya, s’hi pot accedir des de la web 
de seguretat i salut del Departament d’Empresa i Ocu-
pació que enllaça amb l’Observatori de Contingències 
Professionals de la Seguretat Social que és la titular de 
la font d’informació.

En segon lloc informar que les dades de malalties pro-
fessionals notificades a Catalunya i la seva evolució els 
darrers cinc anys són les següents:
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Barcelona, 29 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de mesotelio-
mes declarats del 2007 ençà
Tram. 314-01316/10

Resposta del Govern
Reg. 14157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01316/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de mesoteliomes declarats del 
2007 ençà

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, cal recordar què la notificació i ges-
tió de les dades relatives a malalties professionals és 
actualment de la Seguretat Social i les seves entitats 
col·laboradores (Mútues d’Accidents de Treball i Ma-
lalties Professionals de la Seguretat Social), tal i com 
s’especifica a la «Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per 
la qual s’estableix el model de comunicat de malaltia 
professional, es dicten normes per a la seva elaboració 
i transmissió i es crea el corresponent fitxer de dades 
personals», fruit del Reial decret 1299/2006, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties pro-
fessionals en el sistema de la Seguretat Social i s’esta-
bleixen criteris per a la seva notificació i registre.

Tot plegat es gestiona mitjançant el sistema de notifi-
cació electrònica de la pròpia Seguretat Social anome-
nat Cepross.

En segon lloc, i de les dades extretes d’aquest sistema 
de notificació (Cepross) informem que les dades de-
clarades, i per tant registrades, són les següents (tot 
tenint en compte només els mesoteliomes correspo-
nents als grups 6A02 a 6A09 i incloent-hi les «neoplà-
sies malignes de bronqui i pulmó», és a dir, incloent 
també el grup de notificació 6A01): 

Anys Casos sense 6A01 Casos incloent 6A01

2007 1 1
2008 1 1
2009 0 0
2010 3 5
2011 11 20
2012 1 2
2013 
(a 31/1/13) 1 2

Cal dir en relació a la patologia derivada de l’expo-
sició a agents cancerígens, com ho són els productes 
derivats de l’aminat, que des de l’any 2012 la Subdi-
recció General de Seguretat i Salut Laboral del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació està desenvolupant, dins 
de l’objectiu estratègic 4 de la Estratègia Catalana de 
Seguretat i Salut Laboral, el programa Carex.

Aquest programa desenvolupa dos punts fonamentals: 
d’una banda l’assessorament expert a les empreses que 
utilitzen productes cancerígens en els seus proces-
sos de treball i, d’altra banda, la confecció del mapa 
d’exposició d’agents cancerígens Carex.cat per tal de 
dissenyar i realitzar les accions d’intervenció pública 
necessàries que garanteixin de forma eficient la pro-
tecció de la salut dels treballadors.

Barcelona, 29 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 adjudicacions de les convocatòries 
del Departament d’Empresa i Ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per al 2012
Tram. 314-01321/10

Resposta del Govern
Reg. 14158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01321/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les adjudicacions de les convocatòries del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya per al 2012

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:

S’adjunta en annex, un quadre amb el desglossament 
per programes i comarques de les adjudicacions de les 
polítiques actives d’Ocupació del SOC de l’any 2012, 
així com el desglossament de les especialitats de les ac-
cions de formació d’oferta adreçades a treballadors/es 
desocupats/des.

Pel que fa al desglossament per operadors, no s’entén 
el concepte, pel que no s’adjunta cap informació.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa de l’Estat en polítiques 
passives d’ocupació a Catalunya els anys 
2010, 2011 i 2012
Tram. 314-01322/10

Resposta del Govern
Reg. 14159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01322/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa de l’Estat en polítiques passives d’ocupació 
a Catalunya els anys 2010, 2011 i 2012

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:

Els pagaments de les prestacions i/o subsidis per deso-
cupació són competència exclusiva de l’Estat.

Mensualment el Servicio de Empleo Público Estatal 
(SEPE) publica les estadístiques d’ocupació, atur, con-
tractes i prestacions per desocupació, on es troben re-
collides les dades de perceptors de prestacions i subsi-
dis per desocupació, i els imports/mes que suposen els 
seus pagaments.

A la pàgina http: //www.sepe.es/contenido/estadisti-
cas/datos_avance/datos/index.html es troben les sèri-
es estadístiques des del mes de maig de 2005, data en 
què es va posar en marxa el Sistema d’Informació dels 
Serveis Públics d’Ocupació (SISPE)

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 13547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01347/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els viatges del president de la Generalitat a Massachu-
setts i Portugal

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
01347/10, amb la informació facilitada per l’Oficina 
del President i Coordinació Interdepartamental.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la Pregunta escrita, amb Número de Tra-
mitació: 314-01347/10:

Em remeto a la resposta facilitada a la pregunta escri-
ta, amb Número de Tramitació: 314-00005/10, publi-
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cada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
el passat 3 d’abril.

Joan Vidal de Ciurana
Director

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la inclusió en el contracte programa amb 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals de l’obligació de tenir delegacions ter-
ritorials estables de producció de continguts
Tram. 314-01504/10

Resposta del Govern
Reg. 13548 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01504/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió en el contracte programa amb la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals de l’obligació de tenir de-
legacions territorials estables de producció de continguts

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregun-
ta escrita, amb Número de Tramitació: 314-01504/10, 
amb la informació facilitada per la Secretaria de Co-
municació del Govern.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-01504/10:

El contracte programa de Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals tindrà en compte el capteniment 
del Govern de garantir a través dels mitjans de la Cor-
poració, una informació que reflecteixi la realitat in-
formativa de tot el país.

El contracte programa no entrarà a detallar de quina 
manera TV3 ha d’organitzar els seus recursos per do-
nar compliment a aquest objectiu, ja que el Govern en-
tén que aquesta és una responsabilitat que han d’exer-
cir els directius de la Corporació i dels mitjans de 
comunicació que en formen part.

En tot cas, és voluntat del Govern assegurar la màxima 
presència de TV3 al territori, independentment de qui-
na sigui la fórmula organitzativa que decideixin els seus 

responsables, sempre que quedi garantit l’objectiu asse-
nyalat de donar cobertura informativa a tot el territori, 
independentment d’on es produeixin els fets noticiables.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obligació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals d’emetre infor-
mació de tots els territoris de Catalunya i de 
 produir-la en el territori mateix
Tram. 314-01505/10

Resposta del Govern
Reg. 13549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01505/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obligació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals d’emetre informació de tots els territoris de 
Catalunya i de produir-la en el territori mateix

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
01505/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Comunicació del Govern.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-01505/10:

El Govern sí considera com a part de les obligacions 
de servei públic de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals emetre informació de tots els territoris 
de Catalunya, independentment de l’indret on es pro-
dueixi el fet noticiable.

De la mateixa manera, el Govern considera que la co-
bertura d’aquests fets noticiables s’ha de produir sota 
el criteri de màxima proximitat al territori. En tot cas, 
correspon als executius i directius de la Corporació es-
tablir els criteris d’organització interna que han de fer 
possible aquesta màxima proximitat.

Josep Martí i Blanch
Secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la decisió de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals de tancar les dele-
gacions territorials del Pirineu, el Pallars, la 
Catalunya del Nord i les Terres de l’Ebre
Tram. 314-01506/10

Resposta del Govern
Reg. 13550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01506/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la decisió de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals de tancar les delegacions territorials del 
Pirineu, el Pallars, la Catalunya del Nord i les Terres 
de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
01506/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Comunicació del Govern.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-01506/10:

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no 
ha procedit al tancament de cap delegació, sinó que ha 
rescindit els contractes de les productores que presta-
ven serveis en diferents indrets del territori, entre els 
quals, els que l’Il·ltre diputat cita en la seva pregunta.

En aquest sentit, el Govern respecta les decisions que 
els òrgans de govern de la Corporació prenen en el 
desenvolupament de la seva responsabilitat i respecta 
també les decisions que afecten la seva organització 
interna.

Josep Martí i Blanch
Secretari

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

Resposta del Govern
Reg. 13551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01559/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les funcions de la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-01559/10, amb 
la informació facilitada per la Secretaria del Govern.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-01559/10:

Les funcions de la Direcció General d’Anàlisi i Pros-
pectiva vénen establertes en l’article 22 del Decret 
118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del De-
partament de la Presidència.

Els projectes impulsats per aquesta Direcció General 
es fan en base a les funcions resultants d’aquest Decret.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari

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

Resposta del Govern
Reg. 13552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01560/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis i els informes elaborats per la Direcció Ge-
neral d’Anàlisi i Prospectiva
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Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregun  ta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-01560/10, amb 
la informació facilitada per la Secretaria del Govern.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Trami-
tació: 314-01560/10:

La Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva depèn or-
gànicament de la Secretaria del Govern, tal com es 
desprèn del Decret 118/2013, de 26 de febrer, de rees-
tructuració del Departament de la Presidència.

Des de l’any 2011, l’Oficina de Supervisió i Avalua-
ció de la Contractació Pública realitza semestralment 
un Informe de seguiment de la contractació d’estudis i 
dictàmens, que es pot consultar a través del web www.
gencat.cat/presidencia. Els estudis i dictàmens con-
tractats pel Departament de la Presidència figuren en 
aquest Informe.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el sistema de preus i beques de 
les universitats públiques
Tram. 310-00060/10

Anunci
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 14640 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al sis-
tema de preus i beques de les universitats públiques 
catalanes?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el sistema de patent única euro-
pea i la no adopció de l’acord per l’Estat
Tram. 310-00061/10

Anunci
Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 14641 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern respecte al siste-
ma de patent única europea i la no adopció de l’acord 
per part de l’Estat espanyol

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Roger Torrent i Ramió
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’habitatge i les infraestructures 
a Barcelona
Tram. 310-00062/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14662 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
l’habitatge i les infraestructures a la ciutat de Barce-
lona?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les perspectives de les políti-
ques d’ensenyament
Tram. 310-00063/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14663 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les perspectives de les polítiques d’ensenyament?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació econòmica de les 
universitats
Tram. 310-00064/10

Anunci
Lorena vicioso Adria, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14667 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Lorena Vicioso Adrià, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures té previst prendre el Govern davant 
la situació econòmica les universitats catalanes?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Lorena Vicioso Adrià
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els motius pels quals no ha fet 
cessar el director general d’Institucions Pe-
nitenciàries
Tram. 310-00065/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14668 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

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 articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quins són els motius pels quals el Govern encara 
no ha cessat al Director General d’Institucions Peni-
tenciàries, senyor Xavier Martorell, malgrat les in-
formacions que el relacionen amb casos d’espionatge 
polític?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el centre penitenciari que ha de 
substituir la presó Model, de Barcelona
Tram. 310-00066/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14669 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlamento

Sergio Santamaría Santigosa, diputado del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, con-
forme a lo establecido en los artículos 141 i 142 del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta para que le sea respuesta oralmente en el 
Pleno.

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

– ¿Cuáles son los propósitos del Govern de la Genera-
litat en relación al nuevo centro penitenciario que ten-
dría que sustituir la prisión Modelo de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 de mayo de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputado del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Consell de Diplomàcia Públi-
ca de Catalunya
Tram. 310-00067/10

Anunci
Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14670 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 
(Diplocat)?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Juan Milián Querol
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el III Pla de formació professional
Tram. 310-00068/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 14674 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al 
III Pla de Formació Professional?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els objectius de dèficit per 
al 2013
Tram. 310-00069/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 14675 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa als ob-
jectius de dèficit per al 2013?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el conveni amb la Generalitat 
Valenciana per la reciprocitat de les emissi-
ons de Televisió de Catalunya i Radiotelevi-
sió Valenciana
Tram. 310-00070/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 14676 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació al con-
veni Govern - Generalitat Valenciana per la reciproci-
tat de les emissions de Televisió de Catalunya (TVC) i 
Radiotelevisió Valenciana (RTVV)?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’argumentari del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya per a ex-
plicar la seva visió d’Espanya i Catalunya a 
l’estranger
Tram. 310-00071/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14707 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grup Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 y 142 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Govern para que le sea respu-
esta oralmente en el Pleno que tendrá lugar los días 8 
y 9 de mayo de 2013.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 
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– ¿Cuál es la posición del Gobierno de la Generalitat 
sobre el argumentario del Consejo de la Diplomacia 
Pública de Cataluña (Diplocat) para explicar en el ex-
tranjero su visión de España y de Cataluña?

Palau del Parlament, 6 de mayo de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00036/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 13993 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00037/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 14209 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del president de la Genera-
litat en relació a la situació política i social actual que 
viu el país?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00038/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 14639 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00039/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14664 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
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142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00040/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14666 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00041/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14671 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00042/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 14673 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 06.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’incrementar els 
ajuts a les famílies amb infants
Tram. 311-00376/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13157 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té previst el Govern incrementar els ajuts a les famí-
lies amb infants, tant des del punt de vista de la quanti-
tat de la prestació econòmica com dels anys durant els 
quals es té dret a la percepció? En quins terminis i en 
quines quanties?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els recursos 
per a informar els ciutadans dels ajuts, les 
prestacions i els serveis en l’àmbit familiar
Tram. 311-00377/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13158 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines són les actuacions i els recursos que destina-
rà el Govern pel que fa a la informació a les persones 
interessades i a la ciutadania en general del conjunt 
d’ajuts, prestacions i serveis que hi ha en l’àmbit fa-
miliar, des del moment del naixement de l’infant, de 
l’acolliment o l’adopció amb el lliurament de la infor-
mació, de la documentació necessària i de la guia de 
suport a la família?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’impulsar un pla 
local de suport a la família
Tram. 311-00378/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13159 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té previst el Govern impulsar un Pla local de suport 
a la família, amb les administracions locals i l’Obser-
vatori Català de la Família?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’elaborar un pla 
integral de suport a la família
Tram. 311-00379/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13160 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té previst el Govern l’elaboració d’un Pla integral de 
suport a la família liderat pel Govern amb la participa-
ció de l’Observatori Català de la Família?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de desplegar els 
reglaments dels ajuts a l’adopció i a la repro-
ducció assistida
Tram. 311-00380/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13161 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari:

 – Té previst el Govern el desenvolupament del regla-
ment dels ajuts a l’adopció i el reglament dels ajuts a la 
reproducció assistida?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’elaborar un pla 
de suport a les adolescents embarassades
Tram. 311-00381/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13162 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té previst el Govern l’elaboració d’un Pla de suport a 
les noies adolescents embarassades?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions i els recursos 
per al garantiment de l’equitat en l’accés a 
l’educació en el lleure
Tram. 311-00382/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13163 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
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Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines són les actuacions i els recursos que pensa 
destinar el Govern per garantir l’equitat en l’accés a 
l’educació en el lleure i a altres activitats, més enllà de 
l’horari lectiu dels infants i joves de Catalunya?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els compromisos pres-
supostaris per a les actuacions previstes al 
Pacte per la infància
Tram. 311-00383/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13164 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins són els compromisos pressupostaris concrets 
en relació amb les actuacions previstes al Pacte per la 
Infància que es preveu signar properament?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les polítiques de prevenció 
per mitjà del treball amb famílies que tenen 
infants en situació de risc
Tram. 311-00384/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13165 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines són les actuacions del Govern pel que fa a 
les polítiques de prevenció a través del treball amb les 
famílies amb infants en situació de risc i la promoció 
de centres oberts?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’equiparar els 
ajuts per als acolliments en família extensa 
amb els de les famílies acollidores externes
Tram. 311-00385/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13166 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 



14 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 62

– Té previst el Govern equiparar les ajudes que reben 
les famílies pels acolliments en família extensa a les 
que reben les famílies acollidores externes?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’elaborar un pro-
grama de prevenció i atenció en zones amb 
un risc especial per a la infància i l’adoles-
cència
Tram. 311-00386/10

Anunci
Núria ventura Brusca, juntament amb dues altres 

diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13167 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de la Infància, 06.05.2013

A la Mesa de la Comissió de la Infància

Núria Ventura Brusca, diputada, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenten al 
Govern la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té previst el Govern l’elaboració d’un Programa de 
prevenció i atenció en diferents zones del territori amb 
un risc especial per a la infància i l’adolescència? En 
quin termini?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Núria Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, Núria 
Segú Ferré, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement del fet que 
dues persones sense l’habilitació i la forma-
ció necessàries haguessin conduït un com-
boi del cremallera de Núria el 30 de març 
de 2013
Tram. 311-00394/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13703 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 03.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Durant la vaga convocada a Vall de Núria els passats 
dies 29, 30 i 31 de març va tenir lloc el següent inci-
dent el dissabte, dia 30: 

Un comboi pactat com a serveis mínims en sentit as-
cendent amb sortida a les 8.35 de l’estació Ribes En-
llaç, composat de dues unitats acoblades, va patir una 
avaria i es va decidir desacoblar les unitats a l’estació 
de Ribes Vila i fer la circulació fins a Núria amb les 
dues unitats per separat, donat que això permetia re-
soldre la incidència tècnica.

El maquinista que tenia assignats els serveis mínims 
va continuar amb la primera unitat, mentre que la se-
gona va ser conduïda pel responsable de tallers, acom-
panyat pel responsable d’explotació de l’estació, cap 
dels dos en possessió de l’habilitació per conduir trens, 
ni l’autorització ni la formació adequada per fer-ho, 
amb l’agreujant que en aquestes unitats hi viatjaven 
més de 100 persones.

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

– Tenia coneixement el govern de la Generalitat de les 
circumstàncies aquí esmentades que signifiquen haver 
conduit un tren ple de passatgers sense la deguda for-
mació ni habilitació per fer-ho?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el fet que persones no habi-
litades i sense formació conduïssin un com-
boi del cremallera de Núria el 30 de març 
de 2013
Tram. 311-00395/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13704 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 03.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Durant la vaga convocada a Vall de Núria els passats 
dies 29, 30 i 31 de març va tenir lloc el següent inci-
dent el dissabte, dia 30: 

Un comboi pactat com a serveis mínims en sentit as-
cendent amb sortida a les 8.35 de l’estació Ribes En-
llaç, composat de dues unitats acoblades, va patir una 
avaria i es va decidir desacoblar les unitats a l’estació 
de Ribes Vila i fer la circulació fins a Núria amb les 
dues unitats per separat, donat que això permetia re-
soldre la incidència tècnica.

El maquinista que tenia assignats els serveis mínims 
va continuar amb la primera unitat, mentre que la se-
gona va ser conduïda pel responsable de tallers, acom-
panyat pel responsable d’explotació de l’estació, cap 
dels dos en possessió de l’habilitació per conduir trens, 
ni l’autorització ni la formació adequada per fer-ho, 
amb l’agreujant que en aquestes unitats hi viatjaven 
més de 100 persones.

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

– Com valora el govern de la Generalitat el fet que per-
sones no habilitades hagin conduit un tren dels Ferro-
carrils de la Generalitat ple de passatgers?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el responsable de la decisió 
de fer conduir un comboi del cremallera de 
Núria per persones no habilitades per a fer-ho
Tram. 311-00396/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13705 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 03.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Durant la vaga convocada a Vall de Núria els passats 
dies 29, 30 i 31 de març va tenir lloc el següent inci-
dent el dissabte, dia 30: 

Un comboi pactat com a serveis mínims en sentit as-
cendent amb sortida a les 8.35 de l’estació Ribes En-
llaç, composat de dues unitats acoblades, va patir una 
avaria i es va decidir desacoblar les unitats a l’estació 
de Ribes Vila i fer la circulació fins a Núria amb les 
dues unitats per separat, donat que això permetia re-
soldre la incidència tècnica.

El maquinista que tenia assignats els serveis mínims 
va continuar amb la primera unitat, mentre que la se-
gona va ser conduïda pel responsable de tallers, acom-
panyat pel responsable d’explotació de l’estació, cap 
dels dos en possessió de l’habilitació per conduir trens, 
ni l’autorització ni la formació adequada per fer-ho, 
amb l’agreujant que en aquestes unitats hi viatjaven 
més de 100 persones.

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

– Pot concretar el govern de la Generalitat qui va pren-
dre la decisió que el segon tren fos conduit per perso-
nes que no estaven habilitades per fer-ho?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la justificació donada pel 
president de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya amb relació a la decisió de fer 
conduir un comboi del cremallera de Núria 
per persones no habilitades per a fer-ho
Tram. 311-00397/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13706 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 03.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Durant la vaga convocada a Vall de Núria els passats 
dies 29, 30 i 31 de març va tenir lloc el següent inci-
dent el dissabte, dia 30: 

Un comboi pactat com a serveis mínims en sentit as-
cendent amb sortida a les 8.35 de l’estació Ribes En-
llaç, composat de dues unitats acoblades, va patir una 
avaria i es va decidir desacoblar les unitats a l’estació 
de Ribes Vila i fer la circulació fins a Núria amb les 
dues unitats per separat, donat que això permetia re-
soldre la incidència tècnica.

El maquinista que tenia assignats els serveis mínims 
va continuar amb la primera unitat, mentre que la se-
gona va ser conduïda pel responsable de tallers, acom-
panyat pel responsable d’explotació de l’estació, cap 
dels dos en possessió de l’habilitació per conduir trens, 
ni l’autorització ni la formació adequada per fer-ho, 
amb l’agreujant que en aquestes unitats hi viatjaven 
més de 100 persones.

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

– Té coneixement el govern de la Generalitat que en 
resposta adreçada al comitè d’empresa que es va preo-
cupar per aquests fets, el senyor Enric Ticó manifesta 
com a justificació que els passatgers s’haguessin hagut 
d’esperar una hora quan en realitat hi havia a l’estació 
de Queralbs, a 10 minuts, el responsable de circulació 
que sí que està habilitat i és maquinista?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la justificació donada pel 
president de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya amb relació a l’habilitació de 
les dues persones que van conduir un com-
boi del cremallera de Núria el 30 de març 
de 2013
Tram. 311-00398/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13707 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 03.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Durant la vaga convocada a Vall de Núria els passats 
dies 29, 30 i 31 de març va tenir lloc el següent inci-
dent el dissabte, dia 30: 

Un comboi pactat com a serveis mínims en sentit as-
cendent amb sortida a les 8.35 de l’estació Ribes En-
llaç, composat de dues unitats acoblades, va patir una 
avaria i es va decidir desacoblar les unitats a l’estació 
de Ribes Vila i fer la circulació fins a Núria amb les 
dues unitats per separat, donat que això permetia re-
soldre la incidència tècnica.

El maquinista que tenia assignats els serveis mínims 
va continuar amb la primera unitat, mentre que la se-
gona va ser conduïda pel responsable de tallers, acom-
panyat pel responsable d’explotació de l’estació, cap 
dels dos en possessió de l’habilitació per conduir trens, 
ni l’autorització ni la formació adequada per fer-ho, 
amb l’agreujant que en aquestes unitats hi viatjaven 
més de 100 persones.

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

– Té coneixement el govern de la Generalitat que en 
resposta adreçada al comitè d’empresa que es va preo-
cupar per aquests fets, el senyor Enric Ticó manifesta 
com a justificació que les dues persones que van con-
duir el tren són responsables formadors del col·lectiu 
de maquinistes quan en realitat el responsable d’explo-
tació no ho és i el responsable de taller ho és només de 
la part elèctrica?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures preses amb re-
lació als fets del cremallera de Núria del 30 
de març de 2013
Tram. 311-00399/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13708 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 03.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Durant la vaga convocada a Vall de Núria els passats 
dies 29, 30 i 31 de març va tenir lloc el següent inci-
dent el dissabte, dia 30: 

Un comboi pactat com a serveis mínims en sentit as-
cendent amb sortida a les 8.35 de l’estació Ribes En-
llaç, composat de dues unitats acoblades, va patir una 
avaria i es va decidir desacoblar les unitats a l’estació 
de Ribes Vila i fer la circulació fins a Núria amb les 
dues unitats per separat, donat que això permetia re-
soldre la incidència tècnica.

El maquinista que tenia assignats els serveis mínims 
va continuar amb la primera unitat, mentre que la se-
gona va ser conduïda pel responsable de tallers, acom-
panyat pel responsable d’explotació de l’estació, cap 
dels dos en possessió de l’habilitació per conduir trens, 
ni l’autorització ni la formació adequada per fer-ho, 
amb l’agreujant que en aquestes unitats hi viatjaven 
més de 100 persones.

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

– Quines mesures ha pres o té intenció de prendre el 
govern de la Generalitat en relació a aquests fets?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les pràctiques de tir amb 
munició real del Grup Especial d’Intervenció 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00400/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14051 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 03.05.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Tenia coneixement el Departament d’Interior del 
Govern de la Generalitat de les pràctiques dutes a ter-
me pel Grup Especial d’Intervenció dels Mossos d’Es-
quadra conegudes com a ‘prova de confiança’, consis-
tents a fer proves de tir amb munició real amb agents 
entre les dianes de tir?

– En cas afirmatiu, té coneixement el Departament 
d’Interior del Govern de la Generalitat des de quan es 
du a terme aquesta pràctica?

– Existeixen protocols d’actuació dels exercicis de 
tir amb munició real de totes les unitats dels Mossos 
d’Esquadra? En cas afirmatiu, quins són aquests pro-
tocols?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fets del cremallera de Núria del 30 
de març de 2013
Tram. 314-02369/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13702 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pre-
guntes següents, per tal que li siguin contestades amb 
resposta escrita.

Durant la vaga convocada a Vall de Núria els passats 
dies 29, 30 i 31 de març va tenir lloc el següent inci-
dent el dissabte, dia 30: 

Un comboi pactat com a serveis mínims en sentit as-
cendent amb sortida a les 8.35 de l’estació Ribes En-
llaç, composat de dues unitats acoblades, va patir una 
avaria i es va decidir desacoblar les unitats a l’estació 
de Ribes Vila i fer la circulació fins a Núria amb les 
dues unitats per separat, donat que això permetia re-
soldre la incidència tècnica.

El maquinista que tenia assignats els serveis mínims 
va continuar amb la primera unitat, mentre que la se-
gona va ser conduïda pel responsable de tallers, acom-
panyat pel responsable d’explotació de l’estació, cap 
dels dos en possessió de l’habilitació per conduir trens, 
ni l’autorització ni la formació adequada per fer-ho, 
amb l’agreujant que en aquestes unitats hi viatjaven 
més de 100 persones.

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

1. Tenia coneixement el govern de la Generalitat de les 
circumstàncies aquí esmentades que signifiquen haver 
conduit un tren ple de passatgers sense la deguda for-
mació ni habilitació per fer-ho?

2. Com valora el govern de la Generalitat el fet que 
persones no habilitades hagin conduit un tren dels Fer-
rocarrils de la Generalitat ple de passatgers?

3. Pot concretar el govern de la Generalitat qui va 
prendre la decisió que el segon tren fos conduit per 
persones que no estaven habilitades per fer-ho?

4. Té coneixement el govern de la Generalitat que en 
resposta adreçada al comitè d’empresa que es va preo-

cupar per aquests fets, el senyor Enric Ticó manifesta 
com a justificació que els passatgers s’haguessin hagut 
d’esperar una hora quan en realitat hi havia a l’estació 
de Queralbs, a 10 minuts, el responsable de circula-
ció que sí que està habilitat i és maquinista?

5. Té coneixement el govern de la Generalitat que en 
resposta adreçada al comitè d’empresa que es va preo-
cupar per aquests fets, el senyor Enric Ticó manifesta 
com a justificació que les dues persones que van con-
duir el tren són responsables formadors del col·lectiu 
de maquinistes quan en realitat el responsable d’explo-
tació no ho és i el responsable de taller ho és només de 
la part elèctrica?

6. Quines mesures ha pres o té intenció de prendre el 
govern de la Generalitat en relació a aquests fets?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis mínims decretats per a la 
convocatòria de vaga de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya de la Vall de Núria del 
29 al 31 de març de 2013
Tram. 314-02370/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13709 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pre-
guntes següents, per tal que li siguin contestades amb 
resposta escrita.

En La convocatòria de vaga dels dies 29, 30 i 31 de 
març de 2013 de l’empresa Ferrocarrils de la Gene-
ralitat a la Vall de Núria el Departament d’Empresa i 
Ocupació va dictar l’ordre de 26 de març per la qual es 
fixaven uns serveis mínims del 50% del servei habitual.

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

1. Amb quines bases considera el govern de la Genera-
litat que aquell era un servei essencial per a la comuni-
tat com per justificar un servei mínim del 50%?

2. Atès que en anteriors convocatòries de vaga s’havi-
en fixat com a serveis mínims les circulacions des de 
Queralbs, donat que fins aquesta estació hi ha altres 
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mitjans per poder arribar-hi, quins són els motius que 
van fer variar la valoració d’aquests serveis mínims i 
fer-los efectius des de l’estació de Ribes?

3. Considera el govern de la Generalitat que l’afluència 
turística dels dies de vaga és un motiu suficient com 
per dictar uns serveis que en qualsevol circumstància 
es podrien considerar abusius respecte del dret de vaga 
dels treballadors i treballadores d’aquest servei?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marc Vidal Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels ajuts per a inversi-
ons en plans de millora per a l’agricultura
Tram. 314-02371/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 13960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la previsió del Govern envers el pagament 
dels ajuts per a inversions en plans de millora per a 
l’agricultura a Catalunya? Detallar l’import previst i el 
temps de pagament.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per al 
foment i l’organització de festivals de cine-
ma del 2013
Tram. 314-02372/10

Formulació

Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 13961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan té previst el govern convocar les subvencions 
destinades al foment i l’organització dels festivals de 
cinema per aquest amy 2013? Detallar l’import previst 
per aquesta convocatòria.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import previst per a l’organització de 
la mostra de cinema llatinoamericà de Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-02373/10

Formulació

Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 13962 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:
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– Quin és l’import que té previst destinar el Govern 
per a l’organització i el suport de la mostra de cinema 
llatinoamericà que s’organitza a la ciutat de Lleida?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de manteniment de les 
obres de l’estació de la plaça de Sanllehy de 
la línia 9 del metro
Tram. 314-02374/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els costos de manteniment de les obres de 
l’estació de la línia 9 del metro, a la plaça Sanllehy?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de manteniment de les 
obres de l’estació de Mandri de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02375/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els costos de manteniment de les obres de 
l’estació de Mandri de la línia 9 del metro?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de manteniment de les 
obres de l’estació de la plaça de Lesseps de 
la línia 9 del metro
Tram. 314-02376/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14010 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els costos de manteniment de les obres 
de l’estació de la línia 9 del metro, a la plaça Lesseps?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de manteniment de les 
obres de l’estació de Sarrià de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02377/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els costos de manteniment de les obres de 
l’estació de Sarrià de la línia 9 del metro?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de finalització de les obres del 
tram central de la línia 9 del metro
Tram. 314-02378/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el cost de finalització de les obres del tram 
central de la línia 9?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de reurbanització dels espais 
del tram central de la línia 9 del metro
Tram. 314-02379/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el cost de reurbanització provisional dels es-
pais del tram central de la línia 9?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de reurbanització provisio-
nal de l’estació de la plaça de Sanllehy de la 
línia 9 del metro
Tram. 314-02380/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14014 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els costos de reurbanització provisional 
de les obres de l’estació de la línia 9 del metro, a la 
plaça Sanllehy?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de reurbanització provisi-
onal de l’estació de Mandri de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02381/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els costos de reurbanització provisional de 
les obres de l’estació de Mandri de la línia 9 del metro?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de reurbanització provisio-
nal de l’estació de la plaça de Lesseps de la 
línia 9 del metro
Tram. 314-02382/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els costos de reurbanització provisional 
de les obres de l’estació de la línia 9 del metro, a la 
plaça Lesseps?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els costos de reurbanització provisi-
onal de l’estació de Sarrià de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-02383/10

Formulació

Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins són els costos de reurbanització provisional 
de les obres de l’estació de Sarrià de la línia 9 del 
metro?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada en 
funcionament del tram central de la línia 9 
del metro
Tram. 314-02384/10

Formulació

Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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 parla-
mentari:
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– Quin és el calendari per a la finalització i posada en 
funcionament del tram central de la línia 9 del metro?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada 
en funcionament de l’estació de la plaça de 
Lesseps de la línia 9 del metro
Tram. 314-02385/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari per a la finalització i posada en 
funcionament de l’estació de la Plaça Lesseps de la lí-
nia 9 del metro?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada en 
funcionament de l’estació de Mandri de la lí-
nia 9 del metro
Tram. 314-02386/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari per a la finalització i posada en 
funcionament de l’estació de Mandri de la línia 9 del 
metro?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada en 
funcionament de l’estació de Sarrià de la lí-
nia 9 del metro
Tram. 314-02387/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14021 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari per a la finalització i posada en 
funcionament de l’estació Sarrià de la línia 9 del me-
tro?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de finalització i posada 
en funcionament de l’estació de la plaça de 
Sanllehy de la línia 9 del metro
Tram. 314-02388/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14022 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari per a la finalització i posada en 
funcionament de l’estació de la Plaça Sanllehy de la 
línia 9 del metro?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les solucions per als veïns afectats per l’a-
turada de les obres de les línies 9 i 10 del metro
Tram. 314-02389/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14023 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines solucions pensa donar el Govern als veïns 
afectats pels l’aturada de les obres de la línia 9 i 10 del 
metro?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reurbanitzar provisio-
nalment la plaça de Sanllehy, de Barcelona
Tram. 314-02390/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14024 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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: 

– Davant l’aturada de les obres de la L9, té previst el 
Govern reurbanitzar provisionalment la Plaça San-
llehy de Barcelona? En quin termini?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de reurbanitzar provisionalment 
la zona de l’estació de Mandri, de Barcelona
Tram. 314-02391/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14025 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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: 

– Davant l’aturada de les obres de la L9, té previst el 
Govern reurbanitzar provisionalment la zona de l’esta-
ció de Mandri, a Barcelona? En quin termini?

Palau del Parlament, 26 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 de reurbanitzar provisio-
nalment la plaça de Lesseps, de Barcelona
Tram. 314-02392/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14026 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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: 

– Davant l’aturada de les obres de la L9, té previst el 
Govern reurbanitzar provisionalment la Plaça Lesseps 
de Barcelona? En quin termini?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de reurbanitzar provisionalment 
la zona de l’estació de Sarrià, de Barcelona
Tram. 314-02393/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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: 

– Davant l’aturada de les obres de la L9, té previst el 
Govern reurbanitzar provisionalment la zona de l’esta-
ció de Sarrià, a Barcelona? En quin termini?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment de l’Ajuntament de Bar-
celona de reurbanitzar provisionalment la 
plaça de Sanllehy, de Barcelona
Tram. 314-02394/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– L’Ajuntament de Barcelona ha requerit la Generali-
tat a reurbanitzar provisionalment la Plaça Sanllehy de 
Barcelona? Quan i en quina forma?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment de l’Ajuntament de Bar-
celona de reurbanitzar provisionalment la 
zona de l’estació de Mandri, de Barcelona
Tram. 314-02395/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– L’Ajuntament de Barcelona ha requerit la Generalitat 
a reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació de 
la L9 de Mandri, a Barcelona? Quan i en quina forma?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment de l’Ajuntament de Bar-
celona de reurbanitzar provisionalment la 
plaça de Lesseps, de Barcelona
Tram. 314-02396/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– L’Ajuntament de Barcelona ha requerit la Generalitat a 
reurbanitzar provisionalment la Plaça Lesseps de Barce-
lona? Quan i en quina forma?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el requeriment de l’Ajuntament de Bar-
celona de reurbanitzar provisionalment la 
zona de l’estació de Sarrià, de Barcelona
Tram. 314-02397/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– L’Ajuntament de Barcelona ha requerit la Generalitat 
a reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació de 
la L9 de Sarrià, a Barcelona? Quan i en quina forma?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la tinguda de reunions amb els veïns de la 
plaça de Sanllehy, de Barcelona, afectats per 
l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-02398/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– El Govern s’ha reunit amb els veïns afectats per l’atura-
da de les obres de la L9 a la Plaça Sanllehy de Barcelona? 
Quan i amb qui s’han reunit?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la tinguda de reunions amb els veïns de la 
plaça de Lesseps, de Barcelona, afectats per 
l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-02399/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– El Govern s’ha reunit amb els veïns afectats per l’atura-
da de les obres de la L9 a la Plaça Lesseps de Barcelo-
na? Quan i amb qui s’han reunit?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la tinguda de reunions amb els veïns de 
la zona de Sarrià, de Barcelona, afectats per 
l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-02400/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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: 

– El Govern s’ha reunit amb els veïns afectats per 
l’aturada de les obres de la L9 a l’estació de Sarrià, a 
Barcelona? Quan i amb qui s’han reunit?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’anticoncepció ordinària 
i d’emergència
Tram. 314-02401/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de l’anticoncepció ordinària i 
d’emergència el 2012, comparat amb els darrers 10 anys?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa per a liderar la informa-
ció i l’estratègia de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació en el Departament 
de Salut
Tram. 314-02402/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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 serà el Programa que lideri la Informació i 
la estratègia TIC en el Departament de Salut després 
d’haver modificat l’Agència d’Informació, Avaluació i 
Qualitat, ara Avaluació i Qualitat?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Agència de Qualitat i Avaluació Sa-
nitàries
Tram. 314-02403/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14039 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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 organigrama, plantilla per a programes 
(Informació, Avaluació i Qualitat i anterior Institut 
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d’Estudis de la Salut) de l’Agència Avaluació i Qualitat 
i quin és el pressupost actual i per programes?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compra addicional d’activitat qui-
rúrgica del 2008 ençà
Tram. 314-02404/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14040 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució i cost de la compra addici-
onal d’activitat quirúrgica de llistes d’espera en temps 
garantits, detallat per centres, els anys 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les derivacions internes d’activitat 
quirúrgica en intervencions amb temps ga-
rantit entre hospitals de la Xarxa Hospitalà-
ria d’Utilització Pública del 2011 ençà
Tram. 314-02405/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 

pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines han estat les derivacions (nombre, tipus d’in-
tervencions i cost) internes d’activitat quirúrgica en 
intervencions amb temps garantits entre diferents 
Hospitals de la XHUP els anys 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la derivació de l’activitat addicional en 
centres privats del 2009 ençà
Tram. 314-02406/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14042 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la derivació i el cost de l’activitat 
addicional (quirúrgica o proves complementàries) 
en centres privats els anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 
2013, especificant el centre que deriva i el que fa l’ac-
tivitat?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les interrupcions voluntàries de l’em-
baràs el 2012
Tram. 314-02407/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14043 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de les interrupcions voluntàri-
es de l’embaràs a Catalunya el 2012, detallant nombre, ta-
xes, sexe, nacionalitat, edat, mètodes i lloc de residència?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades d’embarassos no desitjats 
el 2012
Tram. 314-02408/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució de les dades d’embarassos 
no desitjats el 2012?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les pràctiques de tir amb munició real 
del Grup Especial d’Intervenció dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-02409/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Tenia coneixement el Departament d’Interior del 
Govern de la Generalitat de les pràctiques dutes a 
terme pel Grup Especial d’Intervenció dels Mossos 
d’Esquadra conegudes com a «prova de confiança», 
consistents a fer proves de tir amb munició real amb 
agents entre les dianes de tir?

– En cas afirmatiu, té coneixement el Departament 
d’Interior del Govern de la Generalitat des de quan es 
du a terme aquesta pràctica?

– Existeixen protocols d’actuació dels exercicis de 
tir amb munició real de totes les unitats dels Mossos 
d’Esquadra? En cas afirmatiu, quins són aquests pro-
tocols?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els veïns de la zona 
de l’estació de Mandri afectats per l’aturada 
de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-02410/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-



14 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 78

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– El Govern s’ha reunit amb els veïns afectats per 
l’aturada de les obres de la L9 a l’estació de Mandri, a 
Barcelona? Quan i amb qui s’han reunit?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el règim de contractacions de l’Institut 
Català de Finances
Tram. 314-02417/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha complert l’Institut Català de Finances en el rè-
gim de les contractacions amb les lleis 25/2012, la llei 
6/2011?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el règim de contractacions de l’Institut 
Català de Finances
Tram. 314-02418/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha complert l’Institut Català de Finances en el règim 
de contractacions amb els articles 28.5 i l’article 34 de 
la Llei 6/2011 i els articles 26.5 i l’article 35 de la llei 
25/2012?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de directors de l’Institut Ca-
talà de Finances
Tram. 314-02419/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Té l’Institut Català de Finances, a data 20 d’abril, el 
mateix nombre de directors generals que els que tenia 
el gener del 2011?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents a la Junta de 
Govern de l’Institut Català de Finances que 
no en són membres i que cobren dietes en 
data del 20 d’abril de 2013
Tram. 314-02420/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’assistents no membres de la 
Junta de Govern de l’Institut Català de Finances (ICF) 
que cobra dietes a data 20 d’abril de 2013?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents a la Junta de 
Govern de l’Institut Català de Finances que 
no n’eren membres i que cobraven dietes en 
data del 20 d’octubre de 2012
Tram. 314-02421/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’assistents no membres de la 
Junta de Govern de l’Institut Català de Finances (ICF) 
que cobra dietes a data 20 d’octubre de 2012?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents a la Junta de Go-
vern de l’Institut Català de Finances que no 
n’eren membres i que cobraven dietes el 2010
Tram. 314-02422/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14145 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el nombre d’assistents no membres de la 
Junta de Govern de l’Institut Català de Finances (ICF) 
que cobra dietes a data 2010?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment per l’Institut Català de 
Finances de l’article 9.3 de la Llei 13/2005, 
del règim d’incompatibilitats dels alts càr-
recs al servei de la Generalitat
Tram. 314-02423/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha complert l’Institut Català de Finances amb l’ar-
ticle 9.3 de la Llei 13/2005, que prohibeix expressa-
ment que algú pugui cobrar en concepte de dietes un 
import superior al 30% de les percepcions brutes sa-
larials anuals?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment per l’Institut Català de 
Finances de l’article 9.3 de la Llei 13/2005, 
del règim d’incompatibilitats dels alts càr-
recs al servei de la Generalitat, pel que fa a 
les remuneracions dels directors generals
Tram. 314-02424/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha complert l’Institut Català de Finances amb l’arti-
cle 9.3 de la Llei 13/2005, que prohibeix expressament 
que algú pugui cobrar en concepte de dietes un im-
port superior al 30% de les percepcions brutes salari-
als anuals, pel que fa a la remuneració de tots els seus 
directors generals?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment per l’Institut Català de 
Finances de l’article 9.3 de la Llei 13/2005, 
del règim d’incompatibilitats dels alts càr-
recs al servei de la Generalitat, pel que fa a 
la remuneració del conseller delegat
Tram. 314-02425/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha complert l’Institut Català de Finances amb l’ar-
ticle 9.3 de la Llei 13/2005, que prohibeix expressa-
ment que algú pugui cobrar en concepte de dietes un 
import superior al 30% de les percepcions brutes sala-
rials anuals, pel que fa referència al conseller delegat?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el condicionament de les oficines de 
l’Institut Català de Finances
Tram. 314-02426/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14149 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
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: 

– Hi ha hagut algun tipus de reacondicionament de les 
oficines de l’Institut Català de Finances (ICF)? En cas 
afirmatiu, quin cost ha tingut el reacondicionament 
d’aquestes oficines?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compensació per desplaçament i 
quilometratge per al conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances
Tram. 314-02427/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
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: 

– Entre les dietes establertes al conseller delegat, s’es-
tableix una compensació per desplaçament i quilome-
tratge des del seu domicili fins a la seu de l’Institut Ca-
talà de Finances (ICF)?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compensació del cost del peatge 
per al conseller delegat de l’Institut Català 
de Finances
Tram. 314-02428/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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



14 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 82

– Entre les dietes establertes al conseller delegat, s’es-
tableix una compensació pel cost del peatge des del 
seu domicili fins a la seu de l’Institut Català de Finan-
ces (ICF)?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum de medicació psicòtropa 
de pacients adscrits a àrees bàsiques de 
salut amb consultoria de la xarxa de salut 
mental comunitària
Tram. 314-02429/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució del consum (especificar 
nombre d’envasos/receptes i import de facturació) de 
medicació psicotropa (ansiolítics, antidepressius, hip-
nòtics i antipsicòtics) de pacients adscrits a Àrees Bà-
siques de Salut amb consultoria i suport de la xarxa 
de Salut Mental Comunitària comparat amb la de la 
xarxa atenció primària sense aquest programa, a de-
sembre de 2012?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos buits de la Generalitat a Ba-
dalona (Barcelonès)
Tram. 314-02430/10

Formulació
Manuel Reyes López, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Manuel Reyes López, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre total de pisos buits dels que actu-
alment disposa la Generalitat de Catalunya al munici-
pi de Badalona (Barcelonès)? Desglossar per tipologia, 
règim de comercialització, preus i antiguitat.

– On estan ubicats els pisos buits propietat de la Gene-
ralitat existents al municipi de Badalona? Indicar di-
recció exacta.

– Té previst fer el Govern de la Generalitat donar algu-
na sortida als pisos de la seva propietat que estan buits 
al municipi de Badalona davant les urgències socials 
que hi ha a la ciutat?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013 

Manuel Reyes López
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa del CAP Llefià - 
Gran Sol, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02431/10

Formulació
Manuel Reyes López, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Manuel Reyes López, diputat, Jordi Roca Mas, dipu-
tat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quan té previst el Govern posar en marxa el Cen-
tre d’Atenció Primària Llefià - Gran Sol de Badalona 
(Barcelonès)?

– Compta el nou CAP Llefià - Gran Sol amb tots els 
equipaments necessaris per la seva entrada en funcio-
nament? En cas contrari, que resta per acabar de do-
tar-lo?

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013 

Manuel Reyes López Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estudiants morosos a les 
universitats públiques
Tram. 314-02432/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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’estudiants morosos a cada una 
de les Universitats públiques de Catalunya a 1 de maig 
de 2013 i quins són els circuits pel fraccionament, anul-
lació de matrícula sense càrrec o crèdit?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les beques a estudiants universitaris 
i de formació professional el curs 2012-2013
Tram. 314-02433/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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 va ser el nombre d’estudiants universitaris i de 
formació professional que varen sol·licitar beca (espe-
cificant quines) i quin va ser el nombre d’atorgades i 
denegades el curs 2012-2013, comparant amb els deu 
anys anteriors?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fugues de centres peni-
tenciaris el 2011
Tram. 314-02434/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quantes fugues de centres penitenciaris catalans 
s’han produït en el transcurs de l’any 2011?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fugues de centres peni-
tenciaris el 2012
Tram. 314-02435/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quantes fugues de centres penitenciaris catalans 
s’han produït en el transcurs de l’any 2012?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fugues de centres peni-
tenciaris el 2013
Tram. 314-02436/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quantes fugues de centres penitenciaris catalans 
s’han produït en el transcurs de l’any 2013?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre deficiències que s’han de corregir per 
a evitar fugues dels centres penitenciaris
Tram. 314-02437/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern ha determinat quines són les deficiències 
a corregir, sigui en els elements de seguretat passiva, o 
sigui en els protocols d’actuació, per tal d’evitar que es 
reprodueixin fugues com les que s’han produït en els 
anys 2011 a 2013?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fuga d’un pres de la presó Model de 
Barcelona al maig del 2013
Tram. 314-02438/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern de la fuga que s’ha pro-
duït al maig de 2013 de la presó Model de Barcelona, 
en intercanviar-se un pres amb el seu germà?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les deficiències en el procediment de 
control, seguiment i finalització de les comu-
nicacions dels interns dels centres peniten-
ciaris
Tram. 314-02439/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Atribueix el Departament de Justícia la fuga d’un 
pres de la presó Model de Barcelona en el mes de maig 
de 2013, en intercanviar-se pel seu germà, a deficiènci-
es en el procediment de control, seguiment i finalitza-
ció de les comunicacions dels interns? Si és així, qui-
nes són aquestes deficiències i com pensa esmenar-les? 
Si s’han identificat altres causes concomitants, quines 
són i com es pensa actuar per evitar que es reproduei-
xin episodis d’aquesta naturalesa?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les eines dels professionals encarre-
gats del control, el seguiment i la finalització 
de les comunicacions dels interns dels cen-
tres penitenciaris
Tram. 314-02440/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 14325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Creu el Govern que els professionals dels centres pe-
nitenciaris catalans encarregats del procediment de 
control, seguiment i finalització de les comunicacions 
dels interns, compten amb les eines adequades per tal 
de desenvolupar amb garanties la seva tasca?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a intervencions quirúrgiques sense temps garantit
	Tram. 314-00946/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la protecció de les esglésies d’Aran
	Tram. 314-00994/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de substitucions de mestres de primària en els centres que fan la sisena hora
	Tram. 314-01001/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Garraf) per a remodelar l’Escola Sant Jordi i el calendari d’obres previst
	Tram. 314-01004/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost i el dèficit anual de les universitats públiques del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01016/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació global per al funcionament, programes, inversions, recerca, innovació i transferència de les universitats públiques del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01017/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa per alumne en universitats del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01018/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos per matrícula a les universitats públiques del 2003 ençà
	Tram. 314-01019/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plantilles i el nombre d’alumnes de les universitats públiques del 2003 al 2012 i les previsions per al 2013
	Tram. 314-01020/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb el Govern de l’Estat per a negociar els crèdits per als parcs científics i tecnològics i per a recerca i innovació a les universitats públiques
	Tram. 314-01021/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els retards dels pagaments a les universitats públiques
	Tram. 314-01022/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució d’alumnes a les universitats entre el 2003 i el 2013
	Tram. 314-01023/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de reducció i tancament de la Comissió per a l’Estudi de la Governança del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 314-01024/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reformes plantejades per a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-01031/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aliances estratègiques de l’Institut Català de la Salut amb proveïdors i entitats del 2011 ençà
	Tram. 314-01034/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis previstos per a la llei de pressupostos del 2013 per a l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-01035/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plantilles de l’Institut Català de la Salut i de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
	Tram. 314-01040/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres concertats que han signat un contracte programa per a rebre recursos a canvi de garantir la gratuïtat de l’educació a les famílies
	Tram. 314-01049/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagar l’import compromès amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp)per a la construcció d’una galeria de tir amb arc
	Tram. 314-01056/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’impagament de l’import compromès amb l’Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) per a la construcció d’una galeria de tir amb arc i l’anunci de l’Ajuntament d’acomiadar treballadors interins
	Tram. 314-01057/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de l’aportació a l’Escola de Música de Cambrils (Baix Camp)
	Tram. 314-01058/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida (Segrià)
	Tram. 314-01099/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament i l’oferta formativa de les escoles de música i dansa
	Tram. 314-01100/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2010
	Tram. 314-01102/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2010
	Tram. 314-01103/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2011
	Tram. 314-01104/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2011
	Tram. 314-01105/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2012
	Tram. 314-01106/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2012
	Tram. 314-01107/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2013
	Tram. 314-01108/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra destinats a l’àrea bàsica policial de Sabadell el 2013
	Tram. 314-01109/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra de l’àrea bàsica policial de Sabadell que han estat traslladats fora de la regió policial
	Tram. 314-01110/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 2010
	Tram. 314-01111/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2010
	Tram. 314-01112/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola del Vallès el 2010
	Tram. 314-01113/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 2011
	Tram. 314-01114/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2011
	Tram. 314-01115/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola del Vallès el 2011
	Tram. 314-01116/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 2012
	Tram. 314-01117/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2012
	Tram. 314-01118/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola del Vallès el 2012
	Tram. 314-01119/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Terrassa el 2013
	Tram. 314-01120/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Rubí el 2013
	Tram. 314-01121/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies a l’àrea bàsica policial de Cerdanyola del Vallès el 2013
	Tram. 314-01122/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vessament a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01123/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les tones de productes petroliers vessades a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01124/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el moment en què es va assabentar del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01125/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es va assabentar del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01126/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloc que ocupa el vessament de l’octubre del 2012 a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) en la història d’aquests vessaments
	Tram. 314-01127/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01128/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què Repsol va comunicar el vessament d’hidrocarburs a les instal·lacions de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01129/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en el medi del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01130/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en els aqüífers del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01131/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte en el Francolí del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01132/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01133/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01134/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de la Delegació del Govern a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01135/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials de Governació a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01136/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01137/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01138/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona amb relació al vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01140/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activació del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona en el vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01141/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desactivació del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona en el vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01142/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients incoats pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01143/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la tramitació dels expedients incoats pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01144/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de reparació que s’han fet pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01145/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres de reparació que s’han fet pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01146/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi del subsòl per a conèixer els efectes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01147/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les anàlisis del subsòl per a conèixer els efectes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01148/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi de l’aigua del Francolí que s’ha fet per a conèixer els efectes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01149/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de l’anàlisi de l’aigua del Francolí que s’ha fet per a conèixer els efectes del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01150/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gravetat del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01151/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions previstes pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01152/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a les institucions del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01153/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a la població del vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01154/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finiment dels expedients incoats pel vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
	Tram. 314-01155/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el vessament de Repsol del 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
	Tram. 314-01179/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures compensatòries per als treballadors públics afectats per retallades salarials
	Tram. 314-01180/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de la línia 9 del metro entre Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 314-01274/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a ajornar la posada en funcionament de la línia 9 del metro entre Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 314-01275/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de la línia 9 del metro entre Collblanc i l’aeroport de Barcelona - el Prat que no s’obriran
	Tram. 314-01276/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mediació amb Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva,) amb motiu de l’expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 314-01300/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva), des del concurs de creditors del 2010
	Tram. 314-01301/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a Carrosseries Noge, SL, d’Arbúcies (Selva), del 1988 ençà
	Tram. 314-01302/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’accidents laborals sense baixa dels últims exercicis
	Tram. 314-01310/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’accidents mortals en la indústria del 2011 i del 2012
	Tram. 314-01312/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectivitat de les dades de les anàlisis dels índexs d’accidentalitat laboral
	Tram. 314-01313/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el balanç de l’accidentalitat laboral del 2012 presentat i el tipus d’atenció rebuda pels treballadors que han patit accidents de treball
	Tram. 314-01314/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les malalties professionals del 2007 ençà
	Tram. 314-01315/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de mesoteliomes declarats del 2007 ençà
	Tram. 314-01316/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adjudicacions de les convocatòries del Departament d’Empresa i Ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya per al 2012
	Tram. 314-01321/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa de l’Estat en polítiques passives d’ocupació a Catalunya els anys 2010, 2011 i 2012
	Tram. 314-01322/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió en el contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de l’obligació de tenir delegacions territorials estables de producció de continguts
	Tram. 314-01504/10
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis i els informes elaborats per la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva
	Tram. 314-01560/10
	Resposta del Govern
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	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema de preus i beques de les universitats públiques
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	Anunci
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	Tram. 310-00069/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el conveni amb la Generalitat Valenciana per la reciprocitat de les emissions de Televisió de Catalunya i Radiotelevisió Valenciana
	Tram. 310-00070/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’argumentari del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya per a explicar la seva visió d’Espanya i Catalunya a l’estranger
	Tram. 310-00071/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00036/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00037/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00038/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00039/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00040/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00041/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00042/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’incrementar els ajuts a les famílies amb infants
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’elaborar un pla integral de suport a la família
	Tram. 311-00379/10
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	Tram. 311-00380/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’elaborar un pla de suport a les adolescents embarassades
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els recursos per al garantiment de l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure
	Tram. 311-00382/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els compromisos pressupostaris per a les actuacions previstes al Pacte per la infància
	Tram. 311-00383/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les polítiques de prevenció per mitjà del treball amb famílies que tenen infants en situació de risc
	Tram. 311-00384/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’equiparar els ajuts per als acolliments en família extensa amb els de les famílies acollidores externes
	Tram. 311-00385/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’elaborar un programa de prevenció i atenció en zones amb un risc especial per a la infància i l’adolescència
	Tram. 311-00386/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement del fet que dues persones sense l’habilitació i la formació necessàries haguessin conduït un comboi del cremallera de Núria el 30 de març de 2013
	Tram. 311-00394/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que persones no habilitades i sense formació conduïssin un comboi del cremallera de Núria el 30 de març de 2013
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el responsable de la decisió de fer conduir un comboi del cremallera de Núria per persones no habilitades per a fer-ho
	Tram. 311-00396/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació donada pel president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a la decisió de fer conduir un comboi del cremallera de Núria per persones no habilitades per a fer-h
	Tram. 311-00397/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació donada pel president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a l’habilitació de les dues persones que van conduir un comboi del cremallera de Núria el 30 de març 
	Tram. 311-00398/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures preses amb relació als fets del cremallera de Núria del 30 de març de 2013
	Tram. 311-00399/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pràctiques de tir amb munició real del Grup Especial d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00400/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fets del cremallera de Núria del 30 de març de 2013
	Tram. 314-02369/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis mínims decretats per a la convocatòria de vaga de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de la Vall de Núria del 29 al 31 de març de 2013
	Tram. 314-02370/10
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	Tram. 314-02371/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de subvencions per al foment i l’organització de festivals de cinema del 2013
	Tram. 314-02372/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import previst per a l’organització de la mostra de cinema llatinoamericà de Lleida (Segrià)
	Tram. 314-02373/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos de manteniment de les obres de l’estació de la plaça de Sanllehy de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02374/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos de manteniment de les obres de l’estació de Mandri de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02375/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos de manteniment de les obres de l’estació de la plaça de Lesseps de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02376/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos de manteniment de les obres de l’estació de Sarrià de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02377/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de finalització de les obres del tram central de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02378/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de reurbanització dels espais del tram central de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02379/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos de reurbanització provisional de l’estació de la plaça de Sanllehy de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02380/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos de reurbanització provisional de l’estació de Mandri de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02381/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos de reurbanització provisional de l’estació de la plaça de Lesseps de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02382/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els costos de reurbanització provisional de l’estació de Sarrià de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02383/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de finalització i posada en funcionament del tram central de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02384/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de finalització i posada en funcionament de l’estació de la plaça de Lesseps de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02385/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de finalització i posada en funcionament de l’estació de Mandri de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02386/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de finalització i posada en funcionament de l’estació de Sarrià de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02387/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de finalització i posada en funcionament de l’estació de la plaça de Sanllehy de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02388/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per als veïns afectats per l’aturada de les obres de les línies 9 i 10 del metro
	Tram. 314-02389/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reurbanitzar provisionalment la plaça de Sanllehy, de Barcelona
	Tram. 314-02390/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació de Mandri, de Barcelona
	Tram. 314-02391/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reurbanitzar provisionalment la plaça de Lesseps, de Barcelona
	Tram. 314-02392/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació de Sarrià, de Barcelona
	Tram. 314-02393/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar provisionalment la plaça de Sanllehy, de Barcelona
	Tram. 314-02394/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació de Mandri, de Barcelona
	Tram. 314-02395/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar provisionalment la plaça de Lesseps, de Barcelona
	Tram. 314-02396/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el requeriment de l’Ajuntament de Barcelona de reurbanitzar provisionalment la zona de l’estació de Sarrià, de Barcelona
	Tram. 314-02397/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tinguda de reunions amb els veïns de la plaça de Sanllehy, de Barcelona, afectats per l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02398/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tinguda de reunions amb els veïns de la plaça de Lesseps, de Barcelona, afectats per l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02399/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tinguda de reunions amb els veïns de la zona de Sarrià, de Barcelona, afectats per l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02400/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’anticoncepció ordinària i d’emergència
	Tram. 314-02401/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa per a liderar la informació i l’estratègia de les tecnologies de la informació i la comunicació en el Departament de Salut
	Tram. 314-02402/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
	Tram. 314-02403/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compra addicional d’activitat quirúrgica del 2008 ençà
	Tram. 314-02404/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions internes d’activitat quirúrgica en intervencions amb temps garantit entre hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública del 2011 ençà
	Tram. 314-02405/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de l’activitat addicional en centres privats del 2009 ençà
	Tram. 314-02406/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les interrupcions voluntàries de l’embaràs el 2012
	Tram. 314-02407/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades d’embarassos no desitjats el 2012
	Tram. 314-02408/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques de tir amb munició real del Grup Especial d’Intervenció dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-02409/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els veïns de la zona de l’estació de Mandri afectats per l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 314-02410/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de contractacions de l’Institut Català de Finances
	Tram. 314-02417/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el règim de contractacions de l’Institut Català de Finances
	Tram. 314-02418/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de directors de l’Institut Català de Finances
	Tram. 314-02419/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assistents a la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances que no en són membres i que cobren dietes en data del 20 d’abril de 2013
	Tram. 314-02420/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assistents a la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances que no n’eren membres i que cobraven dietes en data del 20 d’octubre de 2012
	Tram. 314-02421/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assistents a la Junta de Govern de l’Institut Català de Finances que no n’eren membres i que cobraven dietes el 2010
	Tram. 314-02422/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment per l’Institut Català de Finances de l’article 9.3 de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat
	Tram. 314-02423/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment per l’Institut Català de Finances de l’article 9.3 de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, pel que fa a les remuneracions dels directors
	Tram. 314-02424/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment per l’Institut Català de Finances de l’article 9.3 de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, pel que fa a la remuneració del conseller del
	Tram. 314-02425/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el condicionament de les oficines de l’Institut Català de Finances
	Tram. 314-02426/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació per desplaçament i quilometratge per al conseller delegat de l’Institut Català de Finances
	Tram. 314-02427/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compensació del cost del peatge per al conseller delegat de l’Institut Català de Finances
	Tram. 314-02428/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum de medicació psicòtropa de pacients adscrits a àrees bàsiques de salut amb consultoria de la xarxa de salut mental comunitària
	Tram. 314-02429/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos buits de la Generalitat a Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-02430/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa del CAP Llefià - Gran Sol, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-02431/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants morosos a les universitats públiques
	Tram. 314-02432/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les beques a estudiants universitaris i de formació professional el curs 2012-2013
	Tram. 314-02433/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fugues de centres penitenciaris el 2011
	Tram. 314-02434/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fugues de centres penitenciaris el 2012
	Tram. 314-02435/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fugues de centres penitenciaris el 2013
	Tram. 314-02436/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre deficiències que s’han de corregir per a evitar fugues dels centres penitenciaris
	Tram. 314-02437/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fuga d’un pres de la presó Model de Barcelona al maig del 2013
	Tram. 314-02438/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les deficiències en el procediment de control, seguiment i finalització de les comunicacions dels interns dels centres penitenciaris
	Tram. 314-02439/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les eines dels professionals encarregats del control, el seguiment i la finalització de les comunicacions dels interns dels centres penitenciaris
	Tram. 314-02440/10
	Formulació






