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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la decisió de diversos ajuntaments d’ingressar els tri-
buts estatals a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 310-00072/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el projecte Barcelona World
Tram. 310-00073/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les retallades del Govern de l’Estat en matèria de de-
pendència
Tram. 310-00074/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els treballs del Consell Assessor per a la Transició 
Nacional
Tram. 310-00075/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la contribució del Pla de màrqueting turístic de 
l’Agència Catalana de Turisme al desenvolupament del 
sector
Tram. 310-00076/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures adoptades i previstes davant les pros-
peccions d’urani a l’Anoia
Tram. 310-00077/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els atacs a la llengua i la cultura catalanes
Tram. 310-00078/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’homenatge a la División Azul tributat per la delegada 
del Govern  espanyol
Tram. 310-00079/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els pressupostos del 2013
Tram. 310-00080/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el consorci recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
Tram. 310-00081/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els acords amb els agents socials
Tram. 310-00082/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre els costos derivats del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional
Tram. 310-00083/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el contingut de la propera cimera 
sobre l’educació
Tram. 317-00043/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la creació d’una banca pública i la 
recuperació de l’impost de successions
Tram. 317-00044/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la intervenció del Govern de la Ge-
neralitat davant la caducitat dels convenis col·lectius en apli-
cació de la reforma laboral del Govern de l’Estat
Tram. 317-00045/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la valoració de les balances fiscals
Tram. 317-00046/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la filtració d’un document de la 
Direcció General de la Policia relatiu a les conclusions a què 
ha d’arribar la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveni-
ments de Masses
Tram. 317-00047/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la reforma educativa impulsada pel 
ministre Wert
Tram. 317-00048/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria d’una consulta pel 
dret a decidir com a prioritat del Govern
Tram. 317-00049/10
Substanciació p. 14
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del salari i els horaris dels professionals amb rela-
ció laboral de conveni amb l’Institut Català de la Salut i amb 
la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública del 2003 ençà i les 
previsions per al 2014 i el 2015
Tram. 314-01039/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació del Pla interdepartamental de salut pública
Tram. 314-01156/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a implantar un sistema de justificació d’absèn-
cies per motius de salut i modificar-lo al cap de pocs dies
Tram. 314-01231/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte en l’absentisme laboral de les instruccions 5/2012, 
del 15 d’octubre, i 6/2012, del 5 de novembre, relatives a la 
justificació d’absències per motius de salut
Tram. 314-01232/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fiabilitat de les justificacions de les absències per motius 
de salut que presentaven els treballadors de la Generalitat 
abans del 15 d’octubre de 2012
Tram. 314-01233/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades d’absentisme laboral a la Generalitat per motius 
de salut
Tram. 314-01234/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’absentisme laboral per motius de salut i la falta 
de prevenció de riscos laborals
Tram. 314-01235/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació en la vida personal i familiar dels treballadors de 
la Generalitat de les retallades de prestacions econòmiques 
per incapacitat temporal
Tram. 314-01236/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió en l’eficiència dels serveis de l’Administració de 
la Generalitat del fet que persones malaltes no agafin baixes 
per a no veure reduïts llurs ingressos
Tram. 314-01237/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de modificar les instruccions 5/2012, del 15 d’oc-
tubre, i 6/2012, del 5 de novembre, relatives a la justificació 
d’absències per motius de salut
Tram. 314-01238/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’A jun tament de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) en data del 31 de desembre 
de 2012
Tram. 314-01246/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port pendent de pagament a l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental) en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-01247/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans (Vallès Occidental) en data del 31 de desembre 
de 2012
Tram. 314-01248/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis i prestacions socials assignats amb relació a la his-
tòria clínica compartida i la valoració de dependència
Tram. 314-01307/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estratègia de valoració d’història sanitària i social comparti-
da per a les persones amb valoració de dependència i per a 
les valorades com a cròniques dins el Programa de preven-
ció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-01308/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes del Pla interdepartamental de salut
Tram. 314-01344/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’indicadors de l’increment d’ingressos per altes 
prematures i visites reiterades a urgències als hospitals de 
la xarxa hospitalària d’utilització pública el 2012
Tram. 314-01346/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu de la creació d’una filial d’atenció primària a Girona 
amb les vint-i-sis àrees bàsiques de salut de l’Institut Català 
de la Salut i dotar-la d’entitat jurídica pròpia
Tram. 314-01349/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió de la sanitat i l’interès a proposar canvis en la Llei de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-01350/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
venciment dels contractes de gestió de les àrees bàsiques 
de salut i els centres d’atenció primària
Tram. 314-01366/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de la Central de Balanços el 2011
Tram. 314-01367/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria d’un concurs públic per a la gestió dels centres 
d’atenció primària de Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-01470/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació i les mesures del Departament d’Interior amb re-
lació al cas Macedònia
Tram. 314-01478/10
Resposta del Govern p. 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de tasques de comandament per part de bom-
bers de l’escala bàsica
Tram. 314-01479/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del fons d’ajut social destinat al Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01480/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la seguretat dels mossos d’esquadra de 
servei
Tram. 314-01481/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció sanitària al barri de Ca n’Aimeric, de Castelldefels 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01484/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa del CAP Florida 2, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-01485/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb relació als runams salins del Cogulló, a 
Sallent (Bages), per part d’Iberpotash
Tram. 314-01510/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
restauració dels runams salins del Cogulló, a Sallent (Bages)
Tram. 314-01511/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de les condicions de la llicència ambiental del 
runam salí de la Botjosa, a Sallent (Bages)
Tram. 314-01512/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de les llicències ambientals atorgades per a l’ex-
plotació de les mines de potassa de Sallent i Súria (Bages)
Tram. 314-01513/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’arranjament del col·lector de salmorres de les conques mi-
neres del Cardener i el Llobregat
Tram. 314-01514/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no ampliar l’espai natural de protecció especial 
del Parc de la Serralada Litoral
Tram. 314-01515/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a traslladar l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 
a la nova seu
Tram. 314-01533/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les denúncies d’alteració de les dades sobre llistes i temps 
d’espera
Tram. 314-01554/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
font de les dades d’una presentació publicada al web del 
Departament de Salut
Tram. 314-01555/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la divergència entre les dades sobre temps d’espera per a 
procediments quirúrgics d’una presentació publicada al web 
del Departament de Salut i les de la memòria del CatSalut
Tram. 314-01556/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disponibilitat de les dades sobre llistes i temps d’espera per 
a procediments quirúrgics i proves diagnòstiques al web del 
CatSalut
Tram. 314-01557/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat que la preinscripció d’alumnes de P3 a l’escola 
Abel Ferrater, de la Selva del Camp (Baix Camp), superi el 
nombre màxim fixat
Tram. 314-01558/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
problemes d’espai de l’Escola Elisa Badia i l’Escola Marta 
Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01564/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
unificació de les línies de P5 de l’Escola Elisa Badia i l’Escola 
Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01565/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-01566/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de la construcció de l’Escola Marta Mata de Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental) en els pressupostos del 2014
Tram. 314-01567/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís amb relació a la construcció de l’Escola Marta 
Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01568/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la maquinària instal·lada en diversos punts de Barce-
lona on es construïen pous d’atac per a les obres de cons-
trucció de la línia 9 del metro
Tram. 314-01584/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació al Pla director de sa-
lut mental i addiccions el 2011 i el 2012 i les previsions per 
al 2013
Tram. 314-01587/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació al Pla interdepartamental 
de salut mental el 2011 i el 2012
Tram. 314-01588/10
Resposta del Govern p. 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors per al seguiment dels trastorns alimentaris el 
2011 i el 2012
Tram. 314-01589/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors per a monitoritzar el joc patològic el 2011 i el 2012
Tram. 314-01590/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interconnexió de la història clínica entre els departaments de 
Salut i de Benestar Social i Família
Tram. 314-01593/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou model de pagament de la xarxa de salut mental per al 
2013
Tram. 314-01594/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’una tarifa per a pacients subaguts i la reconversió 
de la llarga estada i la mitja estada a la xarxa de salut mental
Tram. 314-01595/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a reestructurar la llarga estada en centres de 
salut mental el 2013 i les previsions per al 2014
Tram. 314-01596/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Banc de Sang i Teixits i sobre les sinergies 
amb l’Organització Catalana de Trasplantaments per al 2013
Tram. 314-01597/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors de l’Agència de Salut Pública i del Pla director de 
salut mental i addiccions per a monitoritzar els efectes de la 
pobresa i la precarietat social en els trastorns mentals i les 
addiccions
Tram. 314-01602/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb relació al projecte «Créixer, innovar i millorar en 
salut» entre els hospitals Doctor Josep Trueta, de Girona, i 
Santa Caterina, de Salt, per al 2013
Tram. 314-01613/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de serveis de tomografia computada, ressonància 
magnètica i medicina nuclear a la regió sanitària de Girona 
el 2012
Tram. 314-01615/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat quirúrgica programada als hospitals de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública de la regió sanitària de 
Girona el 2012
Tram. 314-01616/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de la integració urbana de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya entre Igualada i Vilanova del 
Camí
Tram. 314-01640/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició de la Taula Estratègica per a l’Aeroport d’Igua-
lada-Òdena
Tram. 314-01641/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei de transport de viatgers per carretera entre Igualada 
i Barcelona
Tram. 314-01642/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’establir nous estudis universitaris a Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-01662/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de l’adscripció de l’Escola Universitària d’En-
ginyeria Tècnica Industrial d’Igualada a la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya
Tram. 314-01663/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió que l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Indus-
trial d’Igualada canviï la seva adscripció a una altra universitat
Tram. 314-01664/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment del conveni signat entre l’Ajuntament 
d’Igualada, la Generalitat, la Universitat Politècnica de Cata-
lunya i el Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada per al tras-
llat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial
Tram. 314-01665/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions que ha de fer la Generalitat amb relació al con-
veni signat entre l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat, la 
Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci de l’Esco-
la Tècnica d’Igualada per al trasllat de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial
Tram. 314-01666/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per no invertir en l’Escola Can Periquet, de Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental), per a la construcció 
d’una pista esportiva
Tram. 314-01685/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures alternatives a la decisió de no construir una pista 
esportiva a l’Escola Can Periquet, de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 314-01686/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’adaptar algun espai a l’Escola Can Periquet, de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), per a impartir 
l’educació física
Tram. 314-01688/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment que els alumnes matriculats a l’Escola Can Pe-
riquet, de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), po-
dran acabar l’educació primària en aquest centre
Tram. 314-01689/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment que l’Escola Can Periquet, de Palau-solità 
i Plegamans (Vallès Occidental), mantindrà una línia de P3 
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si s’aconsegueix el nombre mínim d’alumnes acordat per al 
curs 2013-2014
Tram. 314-01690/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període comprès entre el diagnòstic i la inclusió del pacient 
en la llista d’espera
Tram. 314-01720/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a incloure pacients en les llistes d’espera per a 
intervencions quirúrgiques
Tram. 314-01730/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla director de les muralles de Tortosa
Tram. 314-01809/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de la quota complementària dels alumnes amb 
necessitats educatives especials en escoles concertades 
de l’Anoia
Tram. 314-01816/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possible sortida a borsa de Catalunya Caixa
Tram. 314-01825/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places ofertes per a cursar formació de programes de qua-
lificació professional inicial adaptat i de transició a la vida 
adulta el curs 2012-2013
Tram. 314-01833/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places per a cursar programes de qualificació 
professional inicial adaptat
Tram. 314-01835/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reserva de places en programes de qualificació professio-
nal inicial
Tram. 314-01836/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places per a cursar programes de transició a la 
vida adulta
Tram. 314-01837/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
transport escolar al Pallars Sobirà
Tram. 314-01839/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a l’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02057/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les solucions financeres per al pagament a les oficines de 
farmàcia
Tram. 314-02059/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de pagament dels endarreriments a les oficines 
de farmàcia
Tram. 314-02060/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions perquè les oficines de farmàcia cobrin els 
pagaments del Servei Català de la Salut a càrrec del fons de 
liquiditat autonòmic
Tram. 314-02065/10
Resposta del Govern p. 46

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la decisió de diversos ajuntaments d’ingressar els tri-
buts estatals a l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 310-00072/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el projecte Barcelona World
Tram. 310-00073/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les retallades del Govern de l’Estat en matèria de de-
pendència
Tram. 310-00074/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els treballs del Consell Assessor per a la Transició 
Nacional
Tram. 310-00075/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la contribució del Pla de màrqueting turístic de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme al desenvolupament del sector
Tram. 310-00076/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures adoptades i previstes davant les pros-
peccions d’urani a l’Anoia
Tram. 310-00077/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els atacs a la llengua i la cultura catalanes
Tram. 310-00078/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’homenatge a la División Azul tributat per la delegada 
del Govern espanyol
Tram. 310-00079/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els pressupostos del 2013
Tram. 310-00080/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el consorci recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
Tram. 310-00081/10
Anunci p. 49
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els acords amb els agents socials
Tram. 310-00082/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre els costos derivats del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional
Tram. 310-00083/10
Anunci p. 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00043/10
Anunci p. 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00044/10
Anunci p. 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00045/10
Anunci p. 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00046/10
Anunci p. 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00047/10
Anunci p. 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00048/10
Anunci p. 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00049/10
Anunci p. 51

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la raó de l’endarreriment en el pagament de les re-
tribucions del torn d’ofici
Tram. 311-00413/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a fer efectiu el pagament de les 
retribucions del torn d’ofici
Tram. 311-00414/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari per a fer efectiu el pagament de les re-
tribucions del torn d’ofici
Tram. 311-00415/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el temps mitjà per a fer efectiu el pagament de les 
retribucions del torn d’ofici
Tram. 311-00416/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els recursos pressupostaris del 2013 destinats al 
torn d’ofici
Tram. 311-00417/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el protocol d’actuació amb relació a les visites dels 
familiars als interns dels centres penitenciaris
Tram. 311-00418/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del protocol d’actuació previst per a 
les visites dels familiars als interns de la presó Model l’1 de 
maig de 2013
Tram. 311-00419/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el punt del protocol d’actuació previst per a les 
visites dels familiars als interns que va fallar a la presó Model 
l’1 de maig de 2013
Tram. 311-00420/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’adopció de mesures per a corregir el protocol 
d’actuació previst per a les visites dels familiars als interns 
arran de la fugida d’un intern de la presó Model
Tram. 311-00421/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la revisió del protocol d’actuació previst per a les 
visites dels familiars dels interns dels centres penitenciaris
Tram. 311-00422/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’efectivitat i el compliment del protocol d’actuació 
previst per a les visites dels familiars dels interns dels cen-
tres penitenciaris
Tram. 311-00423/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el contingut de l’informe del Comitè Europeu per a 
la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans 
o Degradants
Tram. 311-00424/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la situació dels interns dels centres peniten-
ciaris amb relació a l’informe del Comitè Europeu per a la 
Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans 
o Degradants
Tram. 311-00425/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’adopció de les conclusions i recomanacions de 
l’informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura 
i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants
Tram. 311-00426/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’adopció de mesures als centres peniten-
ciaris arran de l’informe del Comitè Europeu per a la Pre-
venció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o 
Degradants
Tram. 311-00427/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la taxa d’ocupació de les galeries de la presó 
Model, de Barcelona
Tram. 311-00428/10
Anunci p. 56
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a evitar la sobreocupació dels 
centres penitenciaris
Tram. 311-00429/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els maltractaments als interns dels centres peniten-
ciaris a què fa referència l’informe del Comitè Europeu per a 
la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans 
o Degradants
Tram. 311-00430/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la revisió dels protocols de detecció de maltracta-
ments als interns dels centres penitenciaris
Tram. 311-00431/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la mesura disciplinària d’immobilització als centres 
penitenciaris
Tram. 311-00432/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les condicions de les cel·les de la presó Model, de 
Barcelona
Tram. 311-00433/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el règim d’aïllament als centres penitenciaris
Tram. 311-00434/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de fugues als centres penitenciaris
Tram. 311-00435/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el fet que s’hagin produït dues fugues dels centres 
penitenciaris en poc més d’un mes
Tram. 311-00436/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el reforç de la vigilància i la seguretat per a evitar 
noves fugues dels centres penitenciaris
Tram. 311-00437/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament i el trasllat de la presó Model, de 
Barcelona
Tram. 311-00438/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a millorar la seguretat i les condici-
ons de les cel·les de la presó Model, de Barcelona
Tram. 311-00439/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la petició de permisos de prospecció per a 
l’extrac ció d’urani de Minera del Río Alagón, SL, a l’alta Ano-
ia i el Solsonès
Tram. 311-00443/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consulta als municipis afectats per la peti-
ció de permisos per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón, SL
Tram. 311-00444/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre els tràmits fets amb relació a la petició de permisos de 
prospecció per a l’extracció d’urani de Minera del Río Alagón, SL
Tram. 311-00445/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència de dos jaciments d’urani a Calaf (Ano-
ia) registrats en el cadastre miner a nom de Minera del Río 
Alagón, SL
Tram. 311-00446/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la presentació d’al·legacions a la petició de permi-
sos de prospecció per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón, SL, per part dels ajuntaments del municipis afectats
Tram. 311-00447/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el criteri per a resoldre la petició de permisos 
de prospecció per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón, SL, a l’alta Anoia i el Solsonès
Tram. 311-00448/10
Anunci p. 62

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lloguer d’una sala d’operacions de Mútua de Terrassa a un 
pacient que havia d’ésser atès per la sanitat pública
Tram. 314-02605/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats de formació en l’àmbit de la sanitat pública 
patrocinades pels laboratoris farmacèutics en el període 
2010-2012
Tram. 314-02606/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
transferiment del concert de llits de l’Hospital Sociosanitari 
Francolí, de Tarragona, a la Xarxa Social i Sanitària Santa 
Tecla
Tram. 314-02607/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa «Impuls de la lectura»
Tram. 314-02608/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negació de famílies de sisè de primària al fet que llurs fills fa-
cin la prova d’avaluació de competències bàsiques
Tram. 314-02609/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe emès per la Fiscalia General de l’Estat arran d’una 
denúncia feta per la Plataforma en Defensa de l’Ebre contra 
el canal Xerta-Sénia
Tram. 314-02610/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics
Tram. 314-02611/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya 2006-2026
Tram. 314-02612/10
Formulació p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució dels programes del Pla comarcal de mun-
tanya 2009-2012
Tram. 314-02613/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya
Tram. 314-02614/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions i la dotació pressupostària en salut pública amb 
relació al Pla de salut de Catalunya 2011-2015
Tram. 314-02615/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a les federacions esportives el 2011 
i el 2012
Tram. 314-02616/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre el 
deute amb les federacions esportives
Tram. 314-02617/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a la reducció de subvencions a les federacions 
esportives el 2012
Tram. 314-02618/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retallada de subvencions per a les federacions esportives 
prevista el 2013
Tram. 314-02619/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte previst per als centres d’alt rendiment
Tram. 314-02620/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de futur per a l’Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya
Tram. 314-02621/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels diners de la segona ampliació de subvenció 
per a la Federació Catalana de Vela
Tram. 314-02622/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de l’Ajuntament de les Borges Blanques per a fer 
una sala de tennis de taula que ha estat subvencionat
Tram. 314-02623/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord entre l’alcalde de Mataró (Maresme) i el director ge-
neral de Centres Públics per a la construcció o la substitució 
de l’edifici de l’Escola Angeleta Ferrer
Tram. 314-02624/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contradicció entre la resposta donada a un grup parlamenta-
ri i la carta de l’alcalde de Mataró (Maresme) a la consellera 
d’Ensenyament sobre l’Escola Angeleta Ferrer
Tram. 314-02625/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desmentiment de la consellera d’Ensenyament amb relació 

a la resposta donada a un grup parlamentari sobre l’Escola 
Angeleta Ferrer, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-02626/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri de no tenir en compte els ajuntaments en les decisi-
ons que afecten les escoles
Tram. 314-02627/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la petició de permisos de prospecció per a l’extracció 
d’urani de Minera del Río Alagón, SL, a l’alta Anoia i el Sol-
sonès
Tram. 314-02628/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre amb què s’ha reunit la vicepresidenta
Tram. 314-02629/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’esquerda apareguda a Barberà de la Conca (Conca de Bar-
berà)
Tram. 314-02630/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a protegir els drets dels mutualistes de la Mútua 
Previsora Barcelona
Tram. 314-02631/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ecògrafs dels centres de salut
Tram. 314-02632/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el criteri d’ús del Doppler a l’atenció primària per a detectar 
lesions vasculars a la caròtida o en lesions o insuficiència 
venosa
Tram. 314-02633/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cartera de serveis de l’atenció primària i les mesures per a 
fer-la més resolutiva d’acord amb el Pla d’innovació d’aten-
ció primària i salut comunitària
Tram. 314-02634/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’urgències d’atenció primària
Tram. 314-02635/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat d’urgències a Osona del 2007 ençà
Tram. 314-02636/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’alta resolució
Tram. 314-02637/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
modificacions previstes en el mapa escolar de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-02638/10
Formulació p. 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acomiadament d’investigadors dels centres de recerca bio-
mèdica vinculats a hospitals
Tram. 314-02639/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost i del personal dels centres Cerca 
vinculats a la recerca biomèdica
Tram. 314-02640/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
avaluacions fetes als centres Cerca vinculats a la salut justi-
ficatives de l’acomiadament d’investigadors
Tram. 314-02641/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’investigadors del sistema de recerca finançat o 
cofinançat amb programes de l’Estat i sobre els plans per a 
minimitzar la reducció de fons estatals
Tram. 314-02642/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució pressupostària de l’Institut d’Investigació Biomè-
dica de Bellvitge
Tram. 314-02643/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les avaluacions fetes a l’Institut d’Investigacions Bio-
mèdiques August Pi i Sunyer i a l’Institut de Recerca Vall 
d’Hebron justificatives de l’acomiadament d’investiga-
dors
Tram. 314-02644/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de convocatòria de la reunió del Pacte nacional per a 
la recerca i la innovació
Tram. 314-02645/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del tancament del centre de salut de Fenals, de 
Lloret de Mar
Tram. 314-02646/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat als centres de salut de Fenals, de Rieral i Centre, 
de Lloret de Mar, el 2012 i el 2013
Tram. 314-02647/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat contractada pel Servei Català de la Salut a la Cor-
poració de Salut del Maresme i La Selva durant el període 
2003-2013
Tram. 314-02648/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de serveis sanitaris per a Lloret de Mar (Selva) per 
al 2013 i el 2014
Tram. 314-02649/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contactes per a elaborar un pla de xarxes de proximitat del 
sector agroalimentari
Tram. 314-02650/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels treballs per a elaborar un pla de xarxes de pro-
ximitat del sector agroalimentari
Tram. 314-02651/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a aprovar el pla de xarxes de proximitat del 
sector agroalimentari
Tram. 314-02652/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació hotelera a la Costa Brava per Setmana Santa
Tram. 314-02653/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació hotelera a la Costa de Barcelona per Setmana 
Santa
Tram. 314-02654/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació hotelera a Barcelona per Setmana Santa
Tram. 314-02655/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació hotelera a la Costa Daurada per Setmana Santa
Tram. 314-02656/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació hotelera a les Terres de l’Ebre per Setmana Santa
Tram. 314-02657/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació hotelera a les Terres de Lleida per Setmana Santa
Tram. 314-02658/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació hotelera a la Catalunya Central per Setmana 
Santa
Tram. 314-02659/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació hotelera a la Vall d’Aran per Setmana Santa
Tram. 314-02660/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació hotelera a als Pirineus per Setmana Santa
Tram. 314-02661/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de l’ocupació hotelera a la Costa Brava per a l’estiu
Tram. 314-02662/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de l’ocupació hotelera a la Costa de Barcelona per 
a l’estiu
Tram. 314-02663/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de l’ocupació hotelera a Barcelona per a l’estiu
Tram. 314-02664/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de l’ocupació hotelera a la Costa Daurada per a 
l’estiu
Tram. 314-02665/10
Formulació p. 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de l’ocupació hotelera a les Terres de l’Ebre per a 
l’estiu
Tram. 314-02666/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
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previsió de llocs de treball que genera la temporada turísti-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb els ajuntaments de la província 
de Tarragona
Tram. 314-02677/10
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb les empreses de transport sani-
tari que cobreixen la província de Tarragona
Tram. 314-02678/10
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el deute de la Generalitat amb els consells comarcals de la 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb els centres educatius concer-
tats de la província de Tarragona
Tram. 314-02680/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb les farmàcies de la província de 
Tarragona
Tram. 314-02681/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb els centres sanitaris concertats 
de la província de Tarragona
Tram. 314-02682/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb els beneficiaris de la Llei de la 
dependència de la província de Tarragona
Tram. 314-02683/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb les entitats del tercer sector de 
la província de Tarragona
Tram. 314-02684/10
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb les empreses de transport pú-
blic de la província de Tarragona
Tram. 314-02685/10
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb les universitats de la província 
de Tarragona
Tram. 314-02686/10
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb 
els ajuntaments de la província de Tarragona
Tram. 314-02687/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb 
les empreses de transport sanitari que cobreixen la provín-
cia de Tarragona
Tram. 314-02688/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb 
els consells comarcals de la província de Tarragona
Tram. 314-02689/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb 
els centres educatius concertats de la província de Tarra-
gona
Tram. 314-02690/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb 
les farmàcies de la província de Tarragona
Tram. 314-02691/10
Formulació p. 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb 
els centres sanitaris concertats de la província de Tarragona
Tram. 314-02692/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb 
els beneficiaris de la Llei de la dependència de la província de 
Tarragona
Tram. 314-02693/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb 
les entitats del tercer sector de la província de Tarragona
Tram. 314-02694/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb les 
empreses de transport públic de la província de Tarragona
Tram. 314-02695/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a satisfer el deute de la Generalitat amb 
les universitats de la província de Tarragona
Tram. 314-02696/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost de l’empresa pública Gestió i Pres-
tació de Serveis de Salut a la Regió Sanitària del Camp de 
Tarragona en el període 2003-2013
Tram. 314-02697/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions que té atorgades l’empresa pública Gestió i Pres-
tació de Serveis de Salut a la Regió Sanitària del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-02698/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els llits de llarga estada suprimits a l’Hospital Sociosanitari 
Francolí, de Tarragona
Tram. 314-02699/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits, el pressupost i els serveis sanitaris que ges-
tiona la Xarxa Sant Pau i Santa Tecla
Tram. 314-02700/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació de l’empresa pública Gestió i Prestació de Ser-
veis de Salut, de Tarragona, al grup Institut Català de la Salut
Tram. 314-02701/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
plec de licitació de l’Equip de Valoració de Maltractaments 
Infantils
Tram. 314-02702/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i la sala 
d’aquest centre
Tram. 314-02703/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres de rehabilitació del convent del 
Carme, de Valls (Alt Camp), per a emplaçar-hi l’Escola En-
xaneta
Tram. 314-02704/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes a l’antic preventori de la Savinosa, de 
Tarragona
Tram. 314-02705/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament definitiu a Valls (Alt Camp) del Museu Caste-
ller de Catalunya
Tram. 314-02706/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a la reobertura de la Necròpolis Paleocris-
tiana de Tarragona
Tram. 314-02707/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de les instal·lacions de l’Institut Baix Penedès, 
del Vendrell
Tram. 314-02708/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció del projecte Barcelona World
Tram. 314-02709/10
Formulació p. 95
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la decisió de diversos ajun-
taments d’ingressar els tributs estatals a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 310-00072/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el projecte Barcelona World
Tram. 310-00073/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les retallades del Govern de 
l’Estat en matèria de dependència
Tram. 310-00074/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els treballs del Consell Assessor 
per a la Transició Nacional
Tram. 310-00075/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la contribució del Pla de màr-
queting turístic de l’Agència Catalana de Tu-
risme al desenvolupament del sector
Tram. 310-00076/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures adoptades i pre-
vistes davant les prospeccions d’urani a 
l’Anoia
Tram. 310-00077/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els atacs a la llengua i la cultura 
catalanes
Tram. 310-00078/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’homenatge a la División Azul 
tributat per la delegada del Govern  espanyol
Tram. 310-00079/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els pressupostos del 2013
Tram. 310-00080/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.



28 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 91

1.25.05. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el consorci recreatiu i turístic de 
Vila-seca i Salou
Tram. 310-00081/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els acords amb els agents so-
cials
Tram. 310-00082/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els costos derivats del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional
Tram. 310-00083/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el contingut 
de la propera cimera sobre l’educació
Tram. 317-00043/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la creació 
d’una banca pública i la recuperació de l’im-
post de successions
Tram. 317-00044/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la interven-
ció del Govern de la Generalitat davant la ca-
ducitat dels convenis col·lectius en aplicació 
de la reforma laboral del Govern de l’Estat
Tram. 317-00045/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la valoració 
de les balances fiscals
Tram. 317-00046/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la filtra-
ció d’un document de la Direcció General de 
la Policia relatiu a les conclusions a què ha 
d’arribar la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materi-
al Antiavalots en Esdeveniments de Masses
Tram. 317-00047/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la reforma 
educativa impulsada pel ministre Wert
Tram. 317-00048/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la convoca-
tòria d’una consulta pel dret a decidir com a 
prioritat del Govern
Tram. 317-00049/10

Substanciació

Sessió núm. 11, tinguda el 22.05.2013, DSPC-P 17.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del salari i els horaris dels 
professionals amb relació laboral de conveni 
amb l’Institut Català de la Salut i amb la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública del 2003 
ençà i les previsions per al 2014 i el 2015
Tram. 314-01039/10

Resposta del Govern
Reg. 16320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01039/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del salari i els horaris dels professionals amb 
relació laboral de conveni amb l’Institut Català de la 
Salut i amb la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública 
del 2003 ençà i les previsions per al 2014 i el 2015

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La jornada dels professionals de l’ICS s’ha adaptat a 
la normativa bàsica estatal de 37,5 hores setmanals de 
jornada mínima, amb una jornada ordinària de 1.664 
hores en torn diürn i 1.500 hores en torn nocturn, i es 
manté la jornada completa dels facultatius especialis-
tes en serveis jerarquitzats en 1.728 hores anuals.

Anteriorment la jornada ordinària a l’ICS era de 1.599 
hores per al torn de dia i de 1.445 hores pel torn de nit, 
totes elles de treball efectiu. La jornada completa sem-
pre ha estat de 1.728 hores anuals.

L’evolució dels salaris, d’acord amb les taules salarials 
anuals, es detalla en el quadre adjunt.

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 
de les dades que se sol·liciten.

Barcelona, 10 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació del Pla interdeparta-
mental de salut pública
Tram. 314-01156/10

Resposta del Govern
Reg. 16321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01156/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la presentació del Pla interdepartamental de salut pú-
blica

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-01156/10 i 
314-01344/10 es responen de forma conjunta.

L’article 4 de la llei 18/2009 de Salut Pública de Cata-
lunya estableix que el Pla Interdepartamental de Salut 
Pública (PINSAP) és l’eina de govern i el marc indicatiu 
de les accions de salut pública i que la seva elaboració 
correspon als departaments que exerceixen competèn-
cies en àrees que influencien la salut de la població.

Una comissió interdepartamental, creada explícita-
ment pel Govern i coordinada pel Departament de Sa-
lut, a través de la Secretaria de Salut pública, és l’en-
carregada d’elaborar el projecte que finalment aprova 
el Govern i es presenta al Parlament. El Pla interde-
partamental és doncs, un mandat legal per a formalit-
zar els objectius del programa de govern (compromi-
sos amb la ciutadania i la societat) que tenen a veure 
amb la salut col·lectiva dels catalans.

El Govern de la Generalitat va aprovar la creació de la 
Comissió Interdepartamental de Salut (CIS) amb l’ob-
jectiu d’impulsar el disseny i la confecció del Pla, re-
collint les aportacions de les administracions, les ins-
titucions, els agents socials i econòmics, les societats 
científiques, les corporacions professionals i la socie-
tat civil en general. Les seves funcions són:

a. Promoure el disseny del Pla, tenint en compte els 
diferents àmbits d’actuació i les polítiques públiques 
que incideixen en el nivell de salut dels ciutadans i ciu-
tadanes.

b. Determinar els indicadors d’impacte que permetin 
relacionar les intervencions públiques amb l’efecte so-
bre la salut de la població.

c. Coordinar els treballs relatius a l’elaboració del Pla 
tenint en compte els criteris establerts pel Consell d’Ad-
ministració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
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d. Fixar els criteris d’avaluació del Pla.

e. Determinar els mecanismes més indicats per pro-
moure la participació de les administracions, les insti-
tucions, els agents socials i econòmics, les societats 
científiques, les corporacions professionals i la socie-
tat civil en general en l’elaboració del Pla.

f. Valorar i recollir, si escau, les aportacions que facin 
els administracions, les institucions, els agents socials 
i econòmics, les societats científiques, les corporaci-
ons professionals i la societat civil en general en el trà-
mit d’audiència i d’informació pública i, si escau, al 
llarg del procés d’elaboració del Pla.

Es preveu presentar el Pla Interdepartamental de Salut 
Pública (PINSAP) abans de final de l’any 2013.

Durant l’any 2012 s’han elaborat els documents preli-
minars en base a la revisió de les experiències inter-
nacionals i s’han fet totes les tasques necessàries per 
desenvolupar un Acord de Govern que donés base a la 
constitució de la Comissió Interdepartamental de Sa-
lut i l’elaboració del Pla.

La Comissió s’ha constitut el 13 de maig de 2013 
amb la participació de tots els departaments de la Ge-
neralitat.

En la reunió constitutiva s’ha repartit un document de 
bases que suposa el punt de partida per elaborar el pri-
mer esborrany del PINSAP. S’estan constituint diver-
sos grups de treball que treballaran diverses parts del 
Pla (actuacions especifiques, mesura de l’efecte, i co-
ordinació interdepartamental) i que seran discutits al 
plenari de la CIS.

Al mateix temps comença un període de consulta i 
participació, que permetrà recollir les aportacions de 
les administracions, les institucions, els agents socials 
i econòmics, les societats científiques, les corporaci-
ons professionals i la societat civil en general.

Està previst que el Pla sigui un document que reculli i 
concreti accions intersectorials que actuïn sobre el de-
terminants de la salut i expliciti mesures adreçades a 
minimitzar les desigualtats en salut. Algunes d’aques-
tes accions estaran acordades des de l’Agència de salut 
Pública (amb les entitats municipalistes) i el CatSalut, 
i altres, per la pròpies característiques del Pla, seran 
portades a terme des d’altres departaments de la prò-
pia Generalitat d’acord amb el lideratge del Departa-
ment de Salut.

Barcelona, 14 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a implantar un sistema 
de justificació d’absències per motius de sa-
lut i modificar-lo al cap de pocs dies
Tram. 314-01231/10

Resposta del Govern
Reg. 16001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01231/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a implantar un sistema de justificació 
d’absències per motius de salut i modificar-lo al cap 
de pocs dies

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, dono resposta a la 
pregunta escrita 314-01231/10, conjuntament amb les 
número de tramitació 314-01232/10 a 314-01238/10.

El motiu del Govern de la Generalitat per implantar un 
sistema de justificació d’absències per motius de salut, 
és donar compliment a la normativa actual en matèria 
d’absències i d’incapacitats temporals, i homogeneït-
zar els sistemes d’acreditació entre els diferents depar-
taments de la Generalitat.

Els motius que van recomanar modificar el sistema de 
justificació d’absències entre la Instrucció 5/2012 i la 
Instrucció 6/2012 són de caire estrictament organitza-
tiu i d’adequació a les diferents modalitats d’atenció 
sanitària presencial i no presencial.

El sistema de justificació d’absències per motius de sa-
lut que es feia abans del 15 d’octubre de 2012 obeïa a 
una normativa anterior en matèria de prestació com-
plementària per incapacitat

La informació que en aquest àmbit proporcionen les 
unitats de recursos humans de cadascun dels Departa-
ments de l’Administració de la Generalitat, evidencien 
que l’absentisme per motius de salut, se situa en la mit-
jana de la resta del sector productiu.

La gran majoria d’absències per motius de salut obeei-
xen a contingències comunes i, per tant, no tenen rela-
ció amb l’aplicació de mesures de prevenció de riscos 
laborals.

Amb les darreres modificacions normatives, realitza-
des arran de la modificació de la normativa bàsica es-
tatal en matèria d’incapacitat temporal, s’ha incremen-
tat la prestació econòmica per aquest motiu. Així, és 
només durant els primers 20 dies d’incapacitat tem-
poral, que el sou es redueix en un percentatge que, en 
còmput mensual, no supera el 20% de les retribucions. 



28 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 91

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

La resta de període d’incapacitat temporal –17 mesos i 
10 dies– es cobra el 100% de retribucions.

A això s’ha d’afegir que el Govern ha aprovat el Decret 
llei que modifica el règim de millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat, del seu sec-
tor 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 empleats públics percebran la totalitat de la re-
tribució en cas d’incapacitat transitòria. Aquestes ex-
cepcions se sumen a les que ja reconeixia el Decret 
llei 2/2012, de 25 de setembre, que són les incapacitats 
temporals durant l’embaràs o en situacions de violèn-
cia de gènere degudament acreditades.

D’aquesta manera, els empleats públics podran assolir 
fins a la totalitat de les seves retribucions en els supò-
sits en què la situació d’incapacitat temporal impliqui 
una intervenció quirúrgica o una hospitalització, enca-
ra que tinguin lloc en un moment posterior a l’inici de 
la situació d’incapacitat, sempre i que correspongui a 
un mateix procés patològic. També percebran el 100% 
de les seves retribucions fixes i periòdiques els emple-
ats que estiguin sotmesos a tractaments com a conse-
qüència de processos oncològics.

La mesura té efectes retroactius i és d’aplicació a les 
situacions d’incapacitat temporal iniciades a  partir 
del 15 d’octubre de 2012, data en què va entrar en 
vi gor 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.

Quant al risc que les persones al servei de la seva Ad-
ministració se sentin pressionats per treballar tot i es-
tar malalts per evitar veure disminuïts els seus ingres-
sos, entenem que és el mateix en tots els treballadors 
que, procedint de l’àmbit públic o privat, presten ser-
veis directes a les persones.

El Govern té plena confiança en la professionalitat dels 
treballadors públics i no ha detectat una repercussió en 
l’eficiència ni en la qualitat de prestació dels serveis.

Finalment, cal dir que les Instruccions 5/2012 i 6/2012 
fan referència als mecanismes de justificació d’absèn-
cies, i que en cap cas incideixen en les percepcions 
econòmiques en els supòsits d’incapacitat temporal.

Barcelona, 7 de maig de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte en l’absentisme laboral de 
les instruccions 5/2012, del 15 d’octubre, i 
6/2012, del 5 de novembre, relatives a la jus-
tificació d’absències per motius de salut
Tram. 314-01232/10

Resposta del Govern
Reg. 16001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01231/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fiabilitat de les justificacions de les 
absències per motius de salut que presenta-
ven els treballadors de la Generalitat abans 
del 15 d’octubre de 2012
Tram. 314-01233/10

Resposta del Govern
Reg. 16001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01231/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades d’absentisme laboral a la 
Generalitat per motius de salut
Tram. 314-01234/10

Resposta del Govern
Reg. 16001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01231/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’absentisme laboral 
per motius de salut i la falta de prevenció de 
riscos laborals
Tram. 314-01235/10

Resposta del Govern
Reg. 16001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01231/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació en la vida personal i fami-
liar dels treballadors de la Generalitat de les 
retallades de prestacions econòmiques per 
incapacitat temporal
Tram. 314-01236/10

Resposta del Govern
Reg. 16001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01231/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió en l’eficiència dels ser-
veis de l’Administració de la Generalitat del 
fet que persones malaltes no agafin baixes 
per a no veure reduïts llurs ingressos
Tram. 314-01237/10

Resposta del Govern
Reg. 16001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01231/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de modificar les instrucci-
ons 5/2012, del 15 d’octubre, i 6/2012, del 5 
de novembre, relatives a la justificació d’ab-
sències per motius de salut
Tram. 314-01238/10

Resposta del Govern
Reg. 16001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01231/10.

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre l’import pendent de pagament a l’A jun-
tament de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occi-
dental) en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-01246/10

Resposta del Govern
Reg. 16000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01246/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagament a l’Ajuntament de Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental) en data del 31 
de desembre de 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita 314-01246/10, conjuntament amb les 
número de tramitació 314-01247/10 i 314-01248/10.

La situació econòmica actual ha provocat notables di-
ficultats de liquiditat en la tresoreria de la Generalitat 
de Catalunya, com a conseqüència de la crisi finance-
ra internacional, l’incompliment per part del Govern 
central dels compromisos econòmics contrets amb 
Catalunya, la baixada dels ingressos i el tancament 
dels mercats. Alhora, el context actual està marcat per 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, juntament amb 
el de sostenibilitat financera, tal com queda proclamat 
en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, promulgada en 
el context del Pacte Fiscal europeu i el procés d’inte-
gració europea, així com pels condicionants fiscals i 
financers exigits pel Govern central en relació amb el 
pla d’ajust. En aquest sentit, cal tenir especialment en 
compte que, atès que l’obtenció de finançament per la 
Generalitat està sotmesa al compliment de l’objectiu 
del dèficit pactat, caldria incrementar l’objectiu per so-
bre del 0,7% per disposar de major marge d’actuació 
en la gestió tresorera de la Generalitat.

Per això, quant als pagaments pendents, el Departa-
ment d’Economia i Coneixement actua de manera 
conjunta amb altres Departaments de la Generalitat de 
Catalunya, atesa llur relació més propera amb la reali-
tat afectada, mitjançant els quals, de conformitat amb 
la situació de cada cas, se’n qualifiquen les necessitats 
amb l’objectiu de gestionar equitativament les priori-
tats. Tenint en compte la situació econòmica exposa-
da i les repercussions socials que se’n deriven, aquesta 
tasca requereix d’una anàlisi acurada dels factors que 
determinen l’establiment de prioritats i una actualitza-
ció constant d’aquestes, en funció de les circumstàn-
cies que van sorgint en tot moment, cosa que impedeix 
efectuar previsions definitives.
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No obstant l’anterior, convé indicar que, segons s’ha 
manifestat des del Ministeri d’Hisenda i Administra-
cions Públiques, està previst que el nou pagament a 
proveïdors que es posarà en funcionament abans de 
l’estiu permetrà el pagament de deutes de les comuni-
tats autònomes a les entitats locals, per tant, l’efectivi-
tat d’aquests pagaments ha de venir determinada pel 
moment en què el Govern central implementi els me-
canismes que ho permetin.

Barcelona, 7 de maig de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagament a l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental) en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-01247/10

Resposta del Govern
Reg. 16000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01246/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import pendent de pagament a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental) en data del 31 de desem-
bre de 2012
Tram. 314-01248/10

Resposta del Govern
Reg. 16000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01246/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis i prestacions socials assig-
nats amb relació a la història clínica compar-
tida i la valoració de dependència
Tram. 314-01307/10

Resposta del Govern
Reg. 16322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01307/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis i prestacions socials assignats amb relació 
a la història clínica compartida i la valoració de de-
pendència

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives amb NT 314-01307/10, 314-01308/10 i 314-
01593/10 es responen conjuntament.

Una de les línies de treball del Pla de Salut contem-
pla l’evolució dels sistemes d’informació compartits en 
l’àmbit de la salut. Garantir la continuïtat de la infor-
mació, en temps real, en qualsevol lloc on es trobin les 
persones, és un aspecte determinant i clau per poder 
implementar el programa del Programa de prevenció i 
atenció a la cronicitat i el model assistencial que confi-
gura el Pla de Salut 2011-2015.

Aquest plantejament obliga a garantir la informació 
bàsica social i sanitària. Inicialment, en les persones 
que presenten la situació de complexitat i de depen-
dència o minusvàlua i, en un futur a mig termini, la 
informació necessària de qualsevol persona que visqui 
a Catalunya.

Cal dir que, hi ha la voluntat de compartir informació 
social i sanitària dels pacients amb situació de depen-
dència o reconeixement de minusvàlua i complexitat 
en l’HC3. Dins de la comissió bilateral, els responsa-
bles i tècnics dels sistemes d’informació dels dos de-
partaments s’han posat a treballar per a fer possible 
el compartir aquesta informació al llarg d’aquest any.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estratègia de valoració d’història sa-
nitària i social compartida per a les perso-
nes amb valoració de dependència i per a 
les valorades com a cròniques dins el Pro-
grama de prevenció i atenció a la cronicitat
Tram. 314-01308/10

Resposta del Govern
Reg. 16322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01307/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes del Pla interdeparta-
mental de salut
Tram. 314-01344/10

Resposta del Govern
Reg. 16321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01156/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’indicadors de l’increment 
d’ingressos per altes prematures i visites 
reiterades a urgències als hospitals de la xar-
xa hospitalària d’utilització pública el 2012
Tram. 314-01346/10

Resposta del Govern
Reg. 16323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01346/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’indicadors de l’increment d’ingressos 
per altes prematures i visites reiterades a urgències als 
hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública 
el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

En el quart informe de la Central de Resultats es re-
cullen els indicadors de reingressos relacionats clíni-

cament extrets del mòdul de seguiment d’indicadors 
de qualitat, per cada centre de la SISCAT, que es pot 
consultar a: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/
Minisite/ObservatoriSalut/ossc_Central_resultats/In-
formes/Fitxers_estatics/Central_resultats_quartinfor-
me_2012.pdf

Barcelona, 13 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el motiu de la creació d’una filial 
d’atenció primària a Girona amb les vint-i-sis 
àrees bàsiques de salut de l’Institut Català 
de la Salut i dotar-la d’entitat jurídica pròpia
Tram. 314-01349/10

Resposta del Govern
Reg. 15849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01349/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu de la creació d’una filial d’atenció primària 
a Girona amb les vint-i-sis àrees bàsiques de salut de 
l’Institut Català de la Salut i dotar-la d’entitat jurídica 
pròpia

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 que 
es dóna resposta a la pregunta escrita amb NT 314-
01349/10 mitjançant l’informe adjunt de l’Institut Ca-
talà de la Salut.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió de la sanitat i l’interès a pro-
posar canvis en la Llei de l’Institut Català de 
la Salut
Tram. 314-01350/10

Resposta del Govern
Reg. 15850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01350/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la gestió de la sanitat i l’interès a proposar canvis en la 
Llei de l’Institut Català de la Salut

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 que 
es dóna resposta a la pregunta escrita amb NT 314-
01330/10 mitjançant l’informe adjunt de l’Institut Ca-
talà de la Salut.

Barcelona, 8 de maig 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 venciment dels contractes de ges-
tió de les àrees bàsiques de salut i els cen-
tres d’atenció primària
Tram. 314-01366/10

Resposta del Govern
Reg. 15851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01366/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el venciment dels contractes de gestió de les àrees bà-
siques de salut i els centres d’atenció primària

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Les dates de finalització de la vigència de les contrac-
tacions de gestió de serveis d’atenció primària, per re-
gions sanitàries i àrees bàsiques de salut, es detallen 
en l’annex.

Barcelona, 8 de maig 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 indicadors de la Central de Balan-
ços el 2011
Tram. 314-01367/10

Resposta del Govern
Reg. 15852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01367/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors de la Central de Balanços el 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La Central de Balanços es crea com un instrument de 
consens entre els hospitals i centres de la xarxa sani-
tària d’utilització pública de Catalunya i el CatSalut, 
amb la voluntat d’assolir una base de dades amb infor-
mació economicofinancera que sigui útil per millorar 
la gestió i l’eficiència dels centres, i també per dispo-
sar d’una informació agregada per a la planificació i la 
compra de serveis sanitaris.

La Central de Balanços, any rere any, amb la infor-
mació dels centres, elabora uns informes agregats i 
un conjunt de ràtios que posa a la disposició dels cen-
tres. Les ràtios es presenten agrupades en els apartats 
següents: ràtios d’estructura i finançament, ràtios de 
rendibilitat, ràtios econòmiques i ràtios de gestió ac-
tivitat.

Aquests indicadors es troben als informes economico-
financers agregats que elabora la Central de Balanços i 
que es troben disponibles al web del CatSalut:

h t t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.532d6f6f3b1e790413a90f10b0c0e1a0/?vgnex
toid=c234906c29f3a310VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=c234906c29f3a310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default.
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Al web es presenten els informes economicofinancers 
agregats i els trets remarcables de la Central de Balan-
ços dels hospitals d’aguts, dels centres de salut mental 
i dels centres sociosanitaris. Aquests informes s’han 
obtingut a partir de l’agregació de la informació facili-
tada pels centres sanitaris a la Central de Balanços del 
Servei Català de la Salut.

La Central de Balanços aporta també una sèrie d’in-
dicadors economicofinancers a la Central de Resultats 
per tal que aquesta elabori els seus informes. Aquests 
indicadors, que donen informació sobre la sostenibili-
tat econòmica de la xarxa, són els següents: rendibi-
litat dels ingressos d’explotació, cash flow d’explotació 
generat, rendibilitat econòmica, solvència, liquiditat, 
endeutament, ingrés per unitat productiva, marge per 
unitat productiva i marge d’explotació per personal as-
sistencial.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria d’un concurs públic 
per a la gestió dels centres d’atenció primà-
ria de Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-01470/10

Resposta del Govern
Reg. 15853 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01470/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la convocatòria d’un concurs públic per a la ges-
tió dels centres d’atenció primària de Martorell (Baix 
Llobregat)

Grup Parlamentari: G Mixt

Proponents: David Fernàndez i Ramos

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

Actualment, el CatSalut no ha convocat cap concurs 
públic per a la gestió de l’EAP Martorell, per tant, cap 
empresa no ha presentat ofertes.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la informació i les mesures del Departa-
ment d’Interior amb relació al cas Macedònia
Tram. 314-01478/10

Resposta del Govern
Reg. 16113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01478/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la informació i les mesures del Departament d’Interior 
amb relació al cas Macedònia

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Matías Alonso Ruiz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-01478/10.

El Departament d’Interior no en tenia coneixement, ni 
li consta que el conseller en tingués.

Quant a les mesures adoptades, assenyalar que els fets 
a què fa referència la pregunta resten judicialitzats.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció de tasques de comanda-
ment per part de bombers de l’escala bàsica
Tram. 314-01479/10

Resposta del Govern
Reg. 16114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01479/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de tasques de comandament per part de 
bombers de l’escala bàsica

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Matías Alonso Ruiz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-01479/10.

La Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de Ca-
talunya, estableix, en l’apartat 1 de l’article 16, quines 
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són les funcions que corresponen preferentment a les 
diferents escales del cos de Bombers de la Generalitat 
i, en concret, a la lletra d, estableix que corresponen 
preferentment a l’escala bàsica les funcions operatives 
en tasques de prevenció i extinció d’incendis i salva-
ments, i també la responsabilitat d’unitat a nivell bàsic 
que sigui determinada per via reglamentària.

Tanmateix, cal tenir en compte que l’apartat 2 del ma-
teix article 16 estableix que «sens perjudici del que es-
tableix l’apartat 1, els membres del cos han d’acomplir 
les tasques que siguin necessàries per a l’execució dels 
serveis que tenen encomanats».

Així, doncs, de la interpretació conjunta d’ambdós 
apartats resulta que la relació de les funcions i tasques 
a realitzar per part dels membres de les diferents esca-
les que integren el cos de bombers de la Generalitat de 
Catalunya establerta a l’article 16.1 no s’ha d’entendre 
com una relació numerus clausus, sinó que aquestes 
funcions poden ser ampliades si les necessitats del ser-
vei ho requereixen. En aquest sentit, doncs, pot corres-
pondre als bombers de l’escala bàsica realitzar aque-
lles tasques que siguin necessàries en cada cas.

Pel que fa a la no publicació de la convocatòria de 
places de promoció interna prevista per al desembre 
de 2012, la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), 
modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de de-
sembre, disposa en el seu article 21, apartat segon, que 
si els pressupostos no han estat aprovats abans del pri-
mer dia de l’exercici econòmic corresponent, quedarà 
automàticament prorrogada la vigència dels anteriors. 
La convocatòria anticipada de les eleccions al Parla-
ment de Catalunya el 25 de novembre de 2012 i la con-
seqüent dissolució de la Càmera han fet impossible 
la presentació del Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2013.

L’article 37 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, va 
disposar que en l’exercici 2012 no es podien aprovar 
noves ofertes públiques d’ocupació, i se suspenia, de for-
ma temporal, l’execució de les ofertes d’ocupació vigents, 
la convocatòria de les quals no hagués estat publicada.

D’acord amb l’anterior i atesa la pròrroga de la Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2012 a l’any 2013, és de plena aplicació el que disposa 
l’article 37.

Tot i això, cal destacar que, d’acord amb la cobertura 
operativa establerta, majoritàriament el serveis es re solen 
amb més d’una dotació, amb la qual cosa es garanteix 
l’existència d’un comandament d’una escala superior 
a la bàsica.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del fons d’ajut social des-
tinat al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01480/10

Resposta del Govern
Reg. 16115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01480/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del fons d’ajut social destinat al Cos de 
Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Matías Alonso Ruiz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-01480/10.

En data 20 de setembre de 2012 es va fer el pagament dels 
imports corresponents als ajuts aprovats per la Resolu-
ció INT/1259/2012, de 22 juny (DOGC 6160, de 29 de 
juny de 2012), corresponents a la convocatòria del Fons 
d’Ajut Social per als membres del cos de Mossos d’Es-
quadra publicada el 6 de setembre de 2011 (DOGC 5957, 
de 6 de juny de 2011) corresponents a l’exercici 2010.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la seguretat dels 
mossos d’esquadra de servei
Tram. 314-01481/10

Resposta del Govern
Reg. 16116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01481/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la seguretat dels mossos d’esquadra 
de servei

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Matías Alonso Ruiz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-01481/10.
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El Departament d’Interior garanteix la seguretat dels 
agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra (PG-ME) mitjançant diferents mesures d’autopro-
tecció que van des de les armilles antibales i altres eines 
anàlogues, fins a una sòlida formació en la gestió de la 
seguretat, de tal manera que tots i cadascun dels seus 
membres adquireixen capacitats per actuar de la forma 
més segura, tant per la pròpia integritat de l’agent actu-
ant, com per la de les demés persones implicades.

Pel que fa a dotar d’armilles antibales lleugeres a tots 
els agents que en necessitin per raó de servei, la volun-
tat del Departament d’Interior és donar compliment 
a la resolució 45/X, posterior a la resolució 425/IX, en 
la qual s’insta el Govern a incorporar les armilles als 
agents que les necessitin abans de finalitzar l’any 2013.

En aquesta línia, la PG-ME disposa de diferents eines 
de millora que permeten perfeccionar tots els instru-
ments amb els quals treballa i, en aquest sentit, està fent 
una recerca per valorar els requisits necessaris per fer 
possible la incorporació d’armilles lleugeres i segueix 
detectant i resolent aquelles dificultats que, de manera 
aïllada i puntual, puguin sorgir en els diferents elements 
que intervenen en els processos de treball, també en la 
cobertura de radio en zones molt localitzades.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció sanitària al barri de Ca n’Ai-
meric, de Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-01484/10

Resposta del Govern
Reg. 15854 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01484/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció sanitària al barri de Ca n’Aimeric, de Castell-
defels (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Marina Geli i Fà-
brega

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

Les persones residents al barri de Ca n’Aimeric de la 
ciutat de Castelldefels formen part de la població que 
conforma l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Castelldefels 2, 
Can Bou. Aquesta ABS es va posar en funcionament el 

dia 21 de novembre de 2005 i està gestionada pel con-
sorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP), entitat pú-
blica participada per l’Institut Català de la Salut i l’Ajun-
tament de Castelldefels.

Actualment aquest CAP atén una població de 27.363 
persones i disposa, dins de la cartera pública, dels ser-
veis sanitaris següents: medicina familiar i comunità-
ria, pediatria, odontologia, infermeria i treball social.

La darrera enquesta de satisfacció del pla d’enquestes 
de satisfacció de les persones assegurades del CatSa-
lut (PLAENSA) presenta uns nivells de satisfacció amb 
els serveis i l’atenció que presta aquest equip molt ele-
vats (superiors a la mitjana de Catalunya). El 97,6% dels 
enquestats afirma que si pogués triar seguiria venint a 
aquest centre (enfront del 90,8% de mitjana de tot Cata-
lunya) i la nota de satisfacció global amb aquest centre 
és del 8,04 (davant del 7,90 del global de Catalunya).

A més, els veïns de Ca n’Aimeric disposen en el ma-
teix municipi de Castelldefels del Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) Castelldefels. Aquest recurs 
va ser inaugurat l’1 de juliol del 2011, en el marc del Pla 
de reordenació d’Urgències de Catalunya, amb un ho-
rari d’atenció les 24 hores els 365 dies. En el mateix 
municipi, a més, es disposa de Servei de Rehabilitació 
Ambulatòria, Centre de Salut Mental d’Adults, Centre 
de Salut Mental Infanto-juvenil, Programa d’atenció a 
la salut sexual i reproductiva i Servei de Radiologia.

Finalment cal dir que la planificació de nous equipa-
ments es fa sempre amb el coneixement i la participa-
ció dels ajuntaments implicats, com a administració que 
està més propera als ciutadans. A més, en aquest cas, 
l’Ajuntament és un dels participants del consorci que 
gestiona el CAP Can Bou.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa del CAP Florida 2, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-01485/10

Resposta del Govern
Reg. 15855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01485/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la posada en marxa del CAP Florida 2, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC
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Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Marina Ge-
li i Fàbrega

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

Els representants del CatSalut i de l’Incasòl han estat 
treballant conjuntament per abordar com es podia ar-
ticular l’adquisició del local. Malgrat els esforços es-
merçats l’any passat, no es va poder trobar la fórmula 
adient per a concretar l’operació.

Hores d’ara el pressupost 2013 es troba en fase d’ela-
boració, i encara no es coneix la disponibilitat pressu-
postària per a l’execució d’aquesta actuació.

Cal assenyalar que, en aquest temps, s’ha anat consta-
tant una evolució decreixent de la població i de la de-
manda assistencial, que s’estan traduint en una dismi-
nució en la saturació de l’actual CAP Florida. D’altra 
banda, és previsible que els propers canvis organitzatius 
amb únic equip directiu per als 2 equips d’atenció pri-
mària ubicats en aquest centre suposaran una optimit-
zació dels professionals i dels espais del CAP Florida.

Si aquestes tendències de disminució de població i de 
demanda assistencial es consoliden, caldria valorar la 
possibilitat de replantejar la prioritat i/o el pla funcio-
nal del futur CAP Florida-2.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 15988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01510/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya amb relació als runams salins 
del Cogulló, a Sallent (Bages), per part d’Iberpotash

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: 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 314-01510/10 i 
314-01511/10, amb les següents consideracions:

El 4 de gener de 2013, el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) va ordenar l’execució de la sen-
tència dictada l’11 d’octubre de 2011 sobre el recurs 
contenciós administratiu, interposat contra la resolu-
ció de 29 d’abril de 2008, d’autorització ambiental per 
a l’adequació a la Llei 3/1998 de l’empresa Iberpotash, 
SA per l’activitat d’extracció i tractament de recursos 
minerals Emerika.

En la sentència s’estima parcialment el recurs i es de-
termina que cal establir un nou programa de restaura-
ció i una nova fiança per al runam salí del Cogulló, en 
un termini màxim de 2 mesos.

En data 22 de gener de 2013, l’Àrea d’Assessorament 
Jurídic a l’Àmbit de Medi Ambient va requerir a Iber-
potash, SA la presentació d’un nou programa de res-
tauració, per tal de ser avaluat per la Direcció General 
de Qualitat Ambiental (DGQA), que haurà d’emetre 
un informe preceptiu i vinculant sobre el nou progra-
ma. Aquest informe s’ha d’enviar a la Direcció Gene-
ral d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) 
per tal que l’incorpori a l’autorització minera.

El 12 de febrer de 2013, Iberpotash, SA, com a respos-
ta al requeriment esmentat, va comunicar que en data 
18 de gener de 2013 havia presentat recurs de súplica 
contra l’auto de 4 de gener de 2013 del TSJC. No ens 
consta que el recurs de súplica hagi estat resolt.

A data d’avui, Iberpotash, SA no ha presentat el nou 
programa de restauració.

Pel que fa a l’altre punt de la sentència, el 21 de març 
d’enguany la DGQA va emetre un informe per modificar 
la fiança de restauració establerta en l’autorització ambi-
ental de 29 d’abril de 2008, per al runam salí del Cogulló.

La fiança establerta per a la restauració del  Cogulló 
ha estat modificada d’acord amb l’informe de la 
DGQA, de 21 de març de 2013, que s’haurà d’incorpo-
rar a l’autorització minera.

El programa de restauració es revisarà quan Iberpo-
tash, SA en presenti un de nou, en compliment de la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya d’11 d’octubre de 2011.

D’altra banda, el 9 de febrer de 2012 la DGEMSI va 
trametre a la DGQA una sol·licitud d’ampliació de l’àm-
bit del runam salí del Cogulló, que s’està tramitant en 
aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de pre-
venció i control ambiental de les activitats, amb el codi 
BA201200009. En cas de resolució favorable de la sol-
licitud quedarà modificat també el programa de restau-
ració dels terrenys ocupats actualment pel runam salí.

Barcelona, 6 de maig de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la restauració dels runams salins del 
Cogulló, a Sallent (Bages)
Tram. 314-01511/10

Resposta del Govern
Reg. 15988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01510/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 15989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01512/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de les condicions de la llicència ambi-
ental del runam salí de la Botjosa, a Sallent (Bages)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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

El runam salí de la Botjosa és una de les àrees objecte 
de l’autorització ambiental, de 29 d’abril de 2008, per 
a l’adequació a la Llei 3/1998 de l’empresa Iberpotash, 
SA, per l’activitat d’extracció i tractament de recursos 
minerals Emerika (Sallent). El contingut de l’autorit-
zació ambiental va ser incorporat a l’autorització mi-
nera mitjançant resolució de 6 de novembre de 2008 
de la Direcció General d’Energia i Mines.

La comprovació del compliment de les prescripcions 
tècniques establertes a l’autorització s’efectua mit-
jançant el règim de control, establert en el punt 4 de 
l’annex a la resolució d’autorització ambiental de 29 
d’abril de 2008, amb l’objectiu de garantir-ne l’ade-
quació permanent a les determinacions legals i les de-
terminacions fixades específicament en l’autorització.

Igualment, al mateix punt 4 de l’annex a la resolució 
d’autorització ambiental de 29 d’abril de 2008 s’esta-
bleix que, respecte el seguiment i compliment de l’es-
tudi elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
sobre Mesures correctores en els runams salins del 
Cogulló, la Botjosa i Vilafruns, l’ACA i l’Agència de 

Residus de Catalunya (ARC) efectuaran, quan perto-
qui, un seguiment i avaluació dels treballs finalitzats 
per l’empresa i dels nous que en resultin per aplicar les 
mesures correctores fixades.

Les funcions de control ambiental estan encomanades 
a entitats col·laboradores de l’Administració en matèria 
de medi ambient, habilitades per aquest Departament. 
Les actes i els informes emesos pel personal tècnic 
habilitat d’aquestes entitats, en l’exercici de les funci-
ons de control, tenen la mateixa validesa jurídica que 
els emesos pel personal de l’Administració encarregat 
d’aquestes funcions.

L’autorització ambiental, de 29 d’abril de 2008, esta-
bleix que l’establiment durà a terme un primer control 
específic, als 3 mesos de l’autorització; un segon con-
trol específic, a l’any de l’autorització; i un control pe-
riòdic cada 2 anys. Actualment, la Llei 20/2009 canvia 
la freqüència dels controls periòdics de les activitats 
extractives, que passen a ser cada 4 anys.

El primer control específic es va dur a terme en da-
tes 7, 8, 14 i 15/10/08 i 04/11/08, amb un pronuncia-
ment de desfavorable per incidències lleus que afecten 
el medi ambient,

El 15/07/09, l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
(OGAU) dels Serveis Territorials a Barcelona d’aquest 
Departament avalua el primer control específic i emet 
un informe de caràcter desfavorable per incidències 
lleus que afecten el medi ambient, i requereix a Iber-
potash, SA que porti a terme un control complementari.

El 06/11/09, la Direcció General de Qualitat Ambi-
ental (DGQA) va incoar a Iberpotash, SA l’expedient 
sancionador IA-B-95-2009, donat que no s’havien por-
tat a terme ni el control complementari al primer con-
trol específic i no el segon control específic, en els ter-
minis assenyalats. Aquest expedient sancionador es va 
resoldre en data 15/02/10.

El control complementari al primer control específic 
es va dur a terme en data 18/03/10, amb un pronuncia-
ment final de desfavorable amb incidències lleus sobre 
el medi ambient.

En data 22/06/10 es portà a terme el segon control es-
pecífic, amb un pronunciament de favorable sense in-
cidències.

El 22/12/10, la DGQA va resoldre les actuacions del 
control complementari al primer control específic i el 
segon control específic, i va declarar la no conformitat 
dels dos controls

El 28/10/10 es va iniciar el primer control periòdic de 
l’establiment, que va finalitzar el 28/03/11. En aquest 
control es van incorporar les accions pendents de 
comprovació del primer i segon controls específics. En 
data 02/06/11, l’entitat ambiental de control va emetre 
el seu informe, amb un pronunciament de desfavorable 
amb incidències lleus sobre el medi ambient
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El 18/09/12, la DGQA va resoldre el primer control 
periòdic de l’establiment, i va declarar el mateix com 
a no conforme.

El 26/10/12 té entrada un recurs d’alçada presentat per 
l’establiment, contra la resolució de control periòdic 
de 18/09/12.

El 08/03/13 va resoldre el recurs d’alçada presentat con-
tra la resolució de control periòdic de 18/09/12, desesti-
mant-lo i confirmant la resolució de control, en tant que 
declara aquest com a no conforme. Es requereix a l’es-
tabliment la presentació d’un control complementari, en 
el termini improrrogable d’un mes. Pel que fa al runam 
inactiu de la Botjosa, es requereix que en el termini im-
prorrogable de dos mesos acrediti l’inici dels treballs de 
construcció del canal perimetral, els quals han d’haver 
finalitzat en el termini màxim de quatre mesos des de 
l’acreditació del seu inici, amb I’advertiment previ, als 
efectes del que disposa I’article 9.1 de la Llei 12/1981, de 
24 de desembre, que, si desatén el present requeriment, 
s’iniciarà el procediment d’execució forçosa de la cons-
trucció del canal perimetral de la Botjosa, i les despeses 
que es produeixin aniran a càrrec del titular o de la fiança 
dipositada, sens perjudici d’altres expedients que es pu-
guin incoar d’acord amb el marc normatiu aplicable.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el seguiment de les llicències ambien-
tals atorgades per a l’explotació de les mi-
nes de potassa de Sallent i Súria (Bages)
Tram. 314-01513/10

Resposta del Govern
Reg. 15990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01513/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el seguiment de les llicències ambientals atorgades per 
a l’explotació de les mines de potassa de Sallent i Sú-
ria (Bages)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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

Les mines de potassa de Súria disposen d’autorització 
ambiental atorgada per la resolució del conseller de Me-
di Ambient i Habitatge, de data 9 de novembre de 2006, 

per a l’adequació a la Llei 3/1998 a l’empresa Iber potash, 
SA per l’activitat d’extracció i tractament de recursos 
minerals, amb adreça al carrer Afores, s/n del terme mu-
nicipal de Súria, expedient número BA20060055. El 
contingut de l’autorització ambiental va ser incorporat a 
l’autorització minera mitjançant resolució de 17 de maig 
de 2007 de la Direcció General d’Energia i Mines.

Les mines de potassa de Sallent disposen d’autorització 
ambiental atorgada per la resolució del conseller de 
Medi Ambient i Habitatge, de data 29 d’abril de 2008, 
per a l’adequació a la Llei 3/1998 de l’empresa Iberpo-
tash, SA per l’activitat d’extracció i tractament de recur-
sos minerals Emerika, expedient número BA20060288. 
El contingut de l’autorització ambiental va ser incorpo-
rat a l’autorització minera mitjançant resolució de 6 de no-
vembre de 2008 de la Direcció General d’Energia i Mines.

La comprovació del compliment de les prescripcions 
tècniques establertes en les dues autoritzacions ambien-
tals s’efectua mitjançant el règim de control establert en 
el punt 4 dels respectius annexos a les resolucions d’au-
torització ambiental, amb l’objectiu de garantir-ne l’ade-
quació permanent a les determinacions legals i les deter-
minacions fixades específicament en les autoritzacions.

Igualment, al mateix punt 4 dels respectius annexos a 
les resolucions d’autorització ambiental, s’estableix que, 
respecte al seguiment i compliment dels estudis ela-
borats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) sobre 
«Mesures correctores en els runams salins del Cogu-
lló, la Botjosa i Vilafruns» i sobre «Mesures correctores 
en els runams salins de Fusteret i Cabanasses (Súria)», 
l’ACA i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) efec-
tuaran, quan pertoqui, un seguiment i avaluació dels 
treballs finalitzats per l’empresa i dels nous que en re-
sultin per aplicar les mesures correctores fixades.

Les funcions de control ambiental estan encomanades 
a entitats col·laboradores de l’Administració en matèria 
de medi ambient, habilitades per aquest Departament. 
Les actes i els informes emesos pel personal tècnic 
habilitat d’aquestes entitats, en l’exercici de les funci-
ons de control, tenen la mateixa validesa jurídica que 
els emesos pel personal de l’Administració encarregat 
d’aquestes funcions

Pel que fa a l’establiment de Súria, l’autorització am-
biental estableix que l’establiment durà a terme un 
control específic als 6 mesos de l’autorització i un con-
trol periòdic cada 2 anys. Actualment, la Llei 20/2009 
canvia la freqüència dels controls periòdics de les acti-
vitats extractives, que passen a ser cada 4 anys.

El control específic es va iniciar l’octubre de 2008 i va 
ser presentat a l’OGAU de Barcelona el 09/01/09. En 
data 15/07/09 va resoldre el control mitjançant un in-
forme d’avaluació de l’OGAU, de caràcter desfavora-
ble amb incidències lleus que afecten el medi ambient, 
donant un termini de 60 dies per tal de portar a terme 
un control complementari en el qual es comprovés que 
les incidències detectades s’havien esmenat.
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En data 06/11/09, la Direcció General de Qualitat Ambi-
ental (DGQA) va acordar l’inici de l’expedient sancionador 
IA-B-95-2009, donat que l’establiment no havia portat a 
terme el control complementari requerit per l’OGAU i per 
haver realitzat el control específic amb un any i mig de 
retard del que es preveu a l’autorització ambiental. Aquest 
expedient sancionador es va resoldre el 15/02/10.

En data 22/07/10 va tenir entrada el control comple-
mentari a l’OGAU de Barcelona.

En data 22/12/10 la DGQA va resoldre el control com-
plementari al control específic, va declarar-lo no con-
forme i va requerir la documentació corresponent als 
autocontrols de les aigües residuals abocades al col-
lector de salmorres i a llera pública

L’establiment, en data 26/01/11, va comunicar que les 
mostres havien estat preses.

El 31/03/11 va tenir entrada a l’OGAU el control peri-
òdic de l’establiment. Aquest control es va iniciar en 
data 05/11/10 i va finalitzar l’01/03/11, amb un pronun-
ciament de desfavorable amb incidència lleu sobre el 
medi ambient.

La DGQA va resoldre aquest control el 18/09/12, va 
declarar-lo com a no conforme i va requerir la presenta-
ció d’un control complementari i d’un projecte de canvi.

El control complementari es va iniciar en data 19/12/12 
i va finalitzar el 28/01/13 amb un pronunciament de 
l’entitat com a desfavorable amb incidència lleu sobre 
el medi ambient. El control va ser presentat a l’admi-
nistració en data 06/03/13 i es troba en avaluació.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’arranjament del col·lector de salmor-
res de les conques mineres del Cardener i el 
Llobregat
Tram. 314-01514/10

Resposta del Govern
Reg. 15991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01514/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’arranjament del col·lector de salmorres de les con-
ques mineres del Cardener i el Llobregat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha planificat l’ac-
tuació de «Millora de la capacitat hidràulica del col-
lector general de Salmorres de la conca del Llobregat 
amb la intercepció de les surgències salines i conduc-
ció al col·lector (Fase II Abrera-Balsareny-Cardona)» 
a través del Programa de mesures, inclòs en el Pla de 
districte de Conca Fluvial de Catalunya. No obstant ai-
xò, l’execució de l’obra està subjecta a les disponibilitats 
pressupostàries de l’ACA, per motiu del seu elevat im-
port. Es preveu que l’empresa propietària de les mines 
participi, com la resta d’usuaris d’aquesta instal·lació, 
amb l’exacció que estipuli el Govern, en el seu moment.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 15992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01515/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no ampliar l’espai natural de protecció 
especial del Parc de la Serralada Litoral

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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

L’espai natural protegit de la Conreria-Sant Mateu-
Céllecs (que en bona part és el Parc de la Serralada 
Litoral) no es tracta d’un espai natural d’especial pro-
tecció. Les figures que la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals reserva per a aquesta categoria d’es-
pais no s’han aplicat en aquest territori.

D’altra banda, aquest Departament ha tramitat una am-
pliació d’aquest espai natural protegit que va ser aprova-
da pel Govern de la Generalitat el passat 9 d’abril.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a traslladar l’Arxiu Co-
marcal del Baix Llobregat a la nova seu
Tram. 314-01533/10

Resposta del Govern
Reg. 16126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01533/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a traslladar l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat a la nova seu

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

Cal precisar que la construcció de la nova seu de l’Ar-
xiu Comarcal del Baix Llobregat, que va començar 
l’any 2007 i no va finalitzar fins a finals de 2011, i la 
situació econòmica i financera de la Generalitat de 
Catalunya han fet retardar l’obertura d’aquesta nova 
seu. Tanmateix, el Departament de Cultura treballa 
perquè, tan bon punt les disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin, es dugui a terme el trasllat de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat a la nova seu ubicada al 
barri de Mas Lluí de Sant Feliu de Llobregat.

Barcelona, 10 de maig de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Resposta del Govern
Reg. 15856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01554/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les denúncies d’alteració de les dades sobre llistes 
i temps d’espera

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 314-01554/10 a 
314-01556/10 es responen conjuntament.

La font de les dades única de llista d’espera és l’aplica-
tiu de Llistes d’Espera del CatSalut.

Les dades de la presentació «Llistes d’espera. Desem-
bre 2012» corresponen al temps d’espera de les perso-
nes pendents d’intervenció, mentre que en el cas de la 
«Memòria 2011» es tracta del temps d’espera dels pa-
cients ja intervinguts.

Tanmateix, d’ara en endavant, per tal d’evitar confusi-
ons i afavorir la màxima transparència, es publiquen 
els dos temps d’espera: el corresponent als pacients ja 
intervinguts i el dels pacients pendents d’intervenció.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 15856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01554/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 15856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01554/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disponibilitat de les dades sobre 
llistes i temps d’espera per a procediments 
quirúrgics i proves diagnòstiques al web del 
CatSalut
Tram. 314-01557/10

Resposta del Govern
Reg. 15857 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01557/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la disponibilitat de les dades sobre llistes i temps d’es-
pera per a procediments quirúrgics i proves diagnòsti-
ques al web del CatSalut

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 estan disponibles al web del CatSalut.

Barcelona, 7 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 16307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01558/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la possibilitat que la preinscripció d’alumnes de P3 
a l’escola Abel Ferrater, de la Selva del Camp (Baix 
Camp), superi el nombre màxim fixat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria 
Segú Ferré

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

En el cas que la preinscripció de P3 per al curs 13/14 
a l’Escola Albert Ferraté del municipi de la Selva del 
Camp superi el nombre màxim d’alumnes que esta-
bleix la ràtio per a dues línies, el Departament d’En-
senyament podrà obrir un nou grup al municipi, sem-
pre i quan els alumnes preinscrits tinguin la seva zona 
l’escolarització a la Selva del Camp.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 16308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01564/10; 314-01565/10; 314-
01566/10; 314-01567/10; 314-01568/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els problemes d’espai de l’Escola Elisa Badia i l’Escola 
Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occi dental

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:

L’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès està en 
fase de redacció del projecte. La previsió és que les 
obres s’iniciïn aquest any 2013.

Pel que fa als problemes d’espai que genera la convi-
vència d’ambdues escoles quedarà resolt amb la cons-
trucció del nou centre educatiu. Per això, la convivèn-
cia en el mateix espai és provisional.

Pel que fa als motius que han portat al Departament 
a unificar línies de P5 en un futur 1r de Primària, de 
les escoles Elisa Badia i Marta Mata de Barberà del 
Vallès, us informo que no es tracta de cap reagrupa-
ció, sinó d’un ajustament de l’oferta de l’escola Marta 
Mata en funció dels moviments de matrícula durant el 
curs 12/13.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la unificació de les línies de P5 de l’Es-
cola Elisa Badia i l’Escola Marta Mata, de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01565/10

Resposta del Govern
Reg. 16308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01564/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 16308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01564/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 16308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01564/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 16308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01564/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la maquinària instal·lada en di-
versos punts de Barcelona on es construïen 
pous d’atac per a les obres de construcció 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-01584/10

Resposta del Govern
Reg. 15993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01584/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la maquinària instal·lada en diversos punts 
de Barcelona on es construïen pous d’atac per a les 
obres de construcció de la línia 9 del metro

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El cost de la maquinària està inclòs dins dels preus 
unitaris d’obra i no s’abona independentment, sinó que 
s’abona en funció d’obra executada.

En concepte de trasllat de maquinària s’ha certificat 
un import de 109.558,23 € (import sense IVA), per al 
conjunt del tram tercer de l’L9.

No s’ha hagut de pagar cap indemnització a cap em-
presa adjudicatària de les obres

Barcelona, 13 de maig de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 15858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01587/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació al Pla director de 
salut mental i addiccions el 2011 i el 2012 i les previ-
sions per al 2013

Grup Parlamentari: GP SOC
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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 314-01587/10 
mitjançant l’informe adjunt.

Barcelona, 7 de maig 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 accions dutes a terme amb relació 
al Pla interdepartamental de salut mental el 
2011 i el 2012
Tram. 314-01588/10

Resposta del Govern
Reg. 16324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01588/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions dutes a terme amb relació al Pla interde-
partamental de salut mental el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Les accions interdepartamentals que s’han desenvolu-
pat en el marc del Pla d’atenció integral a les persones 
amb trastorn mental i addiccions, en cadascuna de les 
seves línies estratègiques en el període 2011 i 2012, són:

– Promoció de la salut mental i lluita contra l’estigma. 
Suport dels departaments de Salut i Benestar Social i 
Família, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Bar-
celona al projecte Obertament, de lluita contra l’estig-
ma de les malalties mentals.

– Integració dels serveis de salut, socials i educatius en 
l’atenció a la població infantil i juvenil:

• Pla integral d’atenció als trastorns de l’espectre autista 
(TEA). (Salut, Ensenyament i Benestar Social i Família).

• Projecte de recerca sobre el fracàs escolar associat 
a problemàtica de salut mental (Salut i Ensenyament).

• Abordatge interdisciplinari, sanitari i educatiu dels 
alumnes amb trastorns per dèficit d’atenció i hiperacti-
vitat (Salut i Ensenyament).

• Revisió del model d’atenció en salut mental a la po-
blació que està sota la tutela de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

– Promoció de la participació ciutadana i social de les 
persones afectades amb la creació del Consell Consultiu 
de Pacients de Catalunya, que és l’òrgan assessor repre-
sentatiu de les associacions de pacients davant l’Adminis-
tració catalana i permet donar veu directa als usuaris, 
en el qual participa la Fundació Salut Mental Catalunya.

– Millora dels programes de suport a les famílies cuida-
dores de les persones amb trastorns mentals. S’ha ela-
borat la cartera de serveis d’atenció a les famílies i el 
model de col·laboració territorial entre els serveis sani-
taris, socials, associacions de familiars i ens locals (pro-
jecte conjunt Salut i Benestar Social i Família). A l’ac-
tualitat s’està dissenyant la implantació territorial.

– Promoció de la inclusió comunitària de les persones 
adultes amb trastorns mentals greus:

• S’està definint el model conceptual, organitzatiu i de 
gestió territorial de l’atenció integral sanitària i social 
(Salut i Benestar Social i Família).

• S’ha signat un conveni de col·laboració entre l’ICASS 
i CatSalut per a l’abordatge de la llarga estada psiquià-
trica (Salut i Benestar Social i Família).

– Promoció de la inserció laboral de les persones amb 
trastorns mentals greus. En aquests moments hi ha la 
demanda que Catalunya participi en un projecte de 
col·laboració amb el Dartmouth Psychiatric Research 
Center per promoure el treball amb suport a les perso-
nes amb trastorns mentals.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 15859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01589/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors per al seguiment dels trastorns alimen-
taris el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega



28 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 91

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

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

Les dades de què es disposa referents a trastorns de la 
conducta alimentària (TCA) són les corresponents a 
la xarxa de salut mental i a la xarxa hospitalària (tant 
d’hospitals generals com d’hospitals de la xarxa de sa-
lut mental). Aquesta informació es disposa via CMBD 
i, a data d’avui, fins l’any 2011.

En població atesa en els centres de salut mental, el 
nombre de casos atesos amb algun diagnòstic de 
TCA, l’any 2011, va ser de 2.738 (1.437 en CSMA i 
1.301 en CSMIJ). Quant al nombre d’altes hospitalà-
ries amb algun diagnòstic de TCA, l’any 2011, va ser 
de 390 (192 adults i 198 infanto-juvenil). El detall dels 
diagnòstic TCA per l’any 2011 es desglossa en l’annex.

Actualment, s’està treballant en l’adaptació de la Guia 
de Pràctica Clínica dels TCA al model sanitari català 
i s’està consensuant amb els professionals experts un 
apartat sobre els indicadors d’avaluació de l’atenció als 
TCA des de la xarxa pública

Barcelona, 8 de maig 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 indicadors per a monitoritzar el joc 
patològic el 2011 i el 2012
Tram. 314-01590/10

Resposta del Govern
Reg. 16325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01590/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els indicadors per a monitoritzar el joc patològic 
el 2011 i el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Els indicadors que utilitza el Pla director de salut men-
tal i addiccions per a monitoritzar la informació rela-
cionada amb el joc patològic provenen de les dades del 
conjunt mínim bàsic de dades (CMBD), tant de l’àm-
bit ambulatori com del d’hospitalització. Es disposa 
d’aquesta informació fins l’any 2011.També es dispo-

sa de l’activitat de les unitats d’atenció especialitzada 
del Joc Patològic.

El nombre de persones amb diagnòstic de joc patolò-
gic amb història clínica oberta en algun centre de salut 
mental, durant l’any 2011, va ser de 324 (12 infants o 
adolescents i 312 adults) La distribució per sexes va ser: 
285 homes (88,0%) i 39 dones (12,0%). L’any 2011, la 
prevalença de joc patològic va ser de 0,43 per 10.000 
en la població general (0,08 en població infanto-juvenil 
i 0,50 en la població adulta). La incidència per a la po-
blació general per l’any 2011 va ser de 0,16 per 10.000 
habitants.

Quant a hospitalització, l’any 2011, 14 persones van 
ingressar amb diagnòstic de joc patològic produint un 
total de 17 altes. Per sexes, 9 van ser homes (64,3%) 
i 5 dones (35,7%) i l’estada mitjana va ser de 25 dies.

Pel que fa a l’activitat de les unitats especialitzades en 
joc, l’any 2011, es van realitzar 914 primeres visites i 
9.705 visites de seguiment. La distribució per sexes va 
ser: 795 homes (41,54%) i 1.119 dones (58,46%).

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 16322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01307/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 16326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01594/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nou model de pagament de la xarxa de salut mental 
per al 2013
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Aquest any s’ha creat un grup de treball per a la defini-
ció d’un nou sistema de pagament per a la contractació 
dels serveis d’atenció psiquiàtrica i salut mental.

En aquests moments s’està en fase d’estudi de les dife-
rents opcions per a la definició d’aquest nou sistema de 
pagament, per tal de fer-lo més eficient i ajustat a les 
necessitats assistencials actuals.

Tot i així, per a l’any 2013, no està previst iniciar en-
cara cap modificació en el sistema de pagament actual-
ment vigent.

Barcelona, 7 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 16327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01595/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació d’una tarifa per a pacients subaguts i la re-
conversió de la llarga estada i la mitja estada a la xarxa 
de salut mental

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La tarifa de subaguts de salut mental està vigent des 
del contracte de salut mental de l’any 1994 i s’aprova 
anualment i es publica al DOGC. La nova tarifa que té 
prevista el Catsalut és per a subaguts de sociosanitari.

Pel que fa a la reconversió de la llarga estada psiquià-
trica, els departaments de Salut i de Benestar Social i 
Família estan treballant en el disseny d’un nou esce-
nari dels serveis sociosanitaris i de salut mental per a 
la creació d’un sector d’atenció a la llarga durada que 
inclogui els serveis socials actuals i part de la llarga 
estada sociosanitària i de salut mental.

Amb aquest propòsit, el mes d’octubre de 2012, es va 
signar un conveni de col·laboració entre l’ICASS i el 
Catsalut amb l’objectiu de coordinar l’orientació de les 
polítiques socials impulsades en els dispositius assis-
tencials de llarga estada psiquiàtrica contractats pel 
Catsalut i el reconeixement dels serveis de promoció 
de l’autonomia personal per a persones amb depen-
dència ateses en centres de llarga estada psiquiàtrica.

A més, els dos departaments estan treballant en l’ela-
boració d’un model d’atenció integral sanitària i so cial 
per a l’atenció a les persones amb trastorns mentals 
greus amb l’objectiu d’articular en el territori la com-
plementarietat i continuïtat assistencial entre els ser-
veis sanitaris i socials.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 16328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01596/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les previsions per a reestructurar la llarga estada 
en centres de salut mental el 2013 i les previsions per 
al 2014

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:

Pel que fa a la reconversió de la llarga estada psiquià-
trica, els Departaments de Salut i de Benestar Social 
i Família estan treballant en el disseny d’un nou esce-
nari dels serveis sociosanitaris i de salut mental per a 
la creació d’un sector d’atenció a la llarga durada que 
inclogui els serveis socials actuals i part de la llarga 
estada sociosanitària i de salut mental, en la línia d’al-
tres comunitats autònomes i països del nostre entorn.

Això comporta una redefinició en l’àmbit salut dels 
serveis sociosanitaris i de salut mental cap a un mo-
del d’atenció intermèdia, que incorpori els actuals ser-
veis d’hospitalització de subaguts, alta dependència 
psiquià trica i unitats d’alta especialització per a casos 
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complexos com discapacitat intel·lectual amb trastorns 
de conducta greus, incapacitacions i mesures de segu-
retat. La resta de l’atenció a pacients de llarga durada 
s’haurà de fer amb recursos de caire més residencial 
amb mòduls de suport sanitari.

Amb aquest propòsit, el mes d’octubre de 2012, es va 
signar un conveni de col·laboració entre l’ICASS i Cat-
salut amb l’objectiu de coordinar l’orientació de les 
polítiques socials impulsades en els dispositius assis-
tencials de llarga estada psiquiàtrica contractats pel 
Catsalut i el reconeixement dels serveis de promoció 
de l’autonomia personal per a persones amb depen-
dència ateses en centres de llarga estada psiquiàtrica.

A més, els dos departaments estan treballant en l’ela-
boració d’un model d’atenció integral sanitària i so cial 
per a l’atenció a les persones amb trastorns mentals 
greus amb l’objectiu d’articular en el territori la com-
plementarietat i continuïtat assistencial entre els ser-
veis sanitaris i socials.

L’any 2013 està previst fer una experiència pilot al 
Camp de Tarragona per analitzar l’impacte de la re-
conversió, estudiar el perfil dels usuaris i la tipologia 
de serveis més adequada i les necessitats de suport sa-
nitari.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 15860 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01597/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Banc de Sang i Teixits i sobre les 
sinergies amb l’Organització Catalana de Trasplanta-
ments per al 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Anualment, el Banc de Sang i Teixits (BST) estableix 
accions alineades amb el pla estratègic 2010-2015. El 
pla defineix la missió, visió i valors, i les 5 grans línies 

estratègiques que determinen l’activitat del BST dels 
propers anys: http://www.bancsang.net/ca/informan-
cio_corporativa/pla_estrategic2010-2015.html

A partir d’aquestes línies estratègiques es defineixen 
uns objectius més operatius en relació amb les línies 
citades, que ha aprovat el Consell d’Administració del 
BST i que tenen com a eixos més destacats:

– Assegurar la suficiència en producte per donar res-
posta adequada a les necessitats assistencials.

– Aconseguir els màxims estàndards de qualitat en 
totes les línies d’activitat, aplicant els principis de 
millora contínua i fomentant l’ús de bones pràcti-
ques.

– Enfortir la sostenibilitat econòmica.

– Desplegar el Pla Estratègic d’I+D+i.

– Definir una estratègia d’expansió que inclogui nous 
mercats, productes i serveis, tot enfortint especialment 
la projecció internacional.

– Identificar i gestionar aliances estratègiques i ope-
ratives, establint i fent seguiment dels objectius com-
partits.

– Maximitzar l’ús de les noves plataformes tecnolò-
giques i contribuir en la seva evolució per facilitar la 
presa de decisions, compartir el coneixement, incre-
mentar l’eficiència dels processos i afavorir la interac-
ció amb els grups d’interès.

– Implementar els projectes de captació de talent i des-
envolupament dels professionals.

En el cas de l’activitat de la sang, destaquem, més 
enllà d’obtenir la suficiència en producte, aquestes ac-
cions:

– Dissenyar i implantar accions de captació i fidelitza-
ció de donants de sang Rh negatius.

– Incrementar la fidelització dels donants de primera 
vegada.

Pel que fa a cordó i progenitors, destaquen:

– Instaurar un programa de captació de donants de 
medul·la òssia en línia amb el Plan Nacional de Dona-
ción de Médula Ósea.

– Elaborar un pla d’acció per situar el subministrament 
d’unitats de sang de cordó en 165.

– Assolir la certificació JACIE de la línia de teràpia 
cel·lular.

En el cas del banc de llet materna:

– Col·laborar amb el servei de neonatologia de la Vall 
d’Hebron per fomentar l’ús de llet materna entre els 
neonats.

– Elaborar un pla de difusió del banc de llet per sumar 
mares donants.

http://www.bancsang.net/ca/informacio_corporativa/pla_estrategic2010-2015.html
http://www.bancsang.net/ca/informacio_corporativa/pla_estrategic2010-2015.html
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En l’activitat de teixits:

– Dissenyar l’escenari de producció de productes de 
donació de viu.

– Elaborar un pla de comunicació del banc de teixits.

En l’activitat de recerca i aliances empresarials:

– Desplegar el segon pla estratègic d’I+D+i (2012-
2015), en cadascuna de les línies definides.

Pel que fa a les sinergies amb l’OCATT, cal dir que 
l’OCATT és l’encarregada de realitzar els informes tèc-
nics per a l’autorització o la renovació de l’autorització 
de les activitats del BST incloses dins de la normati-
va vigent de teixits (RD 1301/2006). Aquests informes 
s’envien després a la Direcció General de d’Ordenació i 
Regulació Sanitàries del Departament de Salut, que és 
responsable d’autoritzar centres. Els informes que rea-
litza l’OCATT són els relatius a:

1. Obtenció de sang perifèrica.

2. Banc de teixits de progenitors hematopoètics: medul-
la òssia, sang perifèrica i sang de cordó umbilical.

3. Banc de teixits: de donant viu (membrana amniò-
tica, semen, teixit ovàric, paratiroide, teixit ossi per a 
utilització autòloga diferida, teixit adipós) i de donant 
cadàver (teixit ocular, teixit múscul esquelètic, pell, 
teixit cardiovascular).

Així mateix, el BST ha de presentar a l’OCATT tots els 
convenis que signi amb tercers abans de la seva signatu-
ra, ja que sense el vist-i-plau de l’OCATT aquests con-
venis no tenen validesa.

Quan el BST vol desenvolupar noves activitats relaci-
onades amb l’àmbit de les cèl·lules i els teixits, ha de 
consultar a l’OCATT perquè analitzi aquestes noves 
activitats i comprovi que s’ajustin als criteris de plani-
ficació establerts pel Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Trimestralment, el BST facilita a l’OCATT l’activitat 
desenvolupada (nombre de donants, centres d’obten-
ció, teixits viables i no viables, teixit emmagatzemat al 
banc i teixit distribuït) i informa l’OCATT quan s’en-
via un teixit fora de l’Estat o quan entra teixits proce-
dents de bancs de fora de l’Estat perquè s’autoritzi la 
sortida o entrada segons correspongui.

Els responsables de Biovigilància del BST reporten al 
Registre de Biovigilància de l’OCATT tots els efectes i 
reaccions adverses notificades. Conjuntament entre el 
BST i l’OCATT s’analitzen les causes que han motivat 
la notificació i es prenen mesures per evitar que no es 
torni a produir. Anualment, l’OCATT elabora un in-
forme amb les notificacions rebudes.

Professionals del BST participen en les comissions 
assessores de l’OCATT de: teixit cardiovascular, tei-
xit múscul esquelètic, teixit ocular i trasplantament de 
progenitors hematopoètics. Així mateix també partici-

pen en els diferents grups de treball que es formen a 
partir de les comissions assessores o sobre noves ini-
ciatives que es volen desenvolupar des de l’OCATT.

Al llarg de l’any 2013, l’OCATT traslladarà les seves 
oficines a l’edifici Frederic Durà i Jordà, on comparti-
rà espai amb el BST. Aquest fet permetrà també una 
major sinergia entre ambdues institucions.

Barcelona, 8 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 16329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01602/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors de l’Agència de Salut Pública i del Pla 
director de salut mental i addiccions per a monitorit-
zar els efectes de la pobresa i la precarietat social en 
els trastorns mentals i les addiccions

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Hi ha un consens total respecte de la importància dels 
factors socials i econòmics com a determinants de la 
salut en general i de la salut mental en particular. Dife-
rents organitzacions de caràcter nacional i internacional 
(OMS, SESPAS, Banc Mundial, etc) han alertat sobre 
l’impacte de la recessió econòmica, i existeix abundant 
literatura que constata l’increment de la demanda atesa a 
l’atenció primària de salut i als centres de salut mental.

El principal instrument per conèixer l’estat de salut de 
la població, és l’enquesta de salut de Catalunya (ES-
CA). Els indicadors més utilitzats sobre percepció de 
salut i ús de serveis sanitaris provenen d’aquesta font. 
L’ESCA recull també informació sociodemogràfica i 
socioeconòmica que permet creuar resultats i compa-
rar dades sobre bases d’anàlisi concretes.

Des del Pla director de salut mental i addiccions no 
s’han definit indicadors concrets per monitoritzar els 
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efectes de la pobresa i precarietat social en matèria de 
salut mental. No obstant, l’anàlisi de dades del CMBD 
de Salut Mental es realitza de manera sistemàtica i 
permet detectar els canvis en la demanda i ordenar-los 
en base territorial.

D’altra banda, l’elaboració del Mapa integral de ser-
veis de salut mental permet disposar, per primera ve-
gada, d’un llista d’indicadors sociodemogràfics que ha 
mostrat tenir una relació més directa sobre la morbidi-
tat psiquiàtrica i ús de serveis de salut mental. Aquests 
indicadors són: densitat de població, índex de depen-
dència, índex d’envelliment, taxa d’immigració, taxa 
de persones no casades o que viuen soles i taxa d’atur.

El coneixement de les característiques demogràfiques, 
socials i econòmiques dels diferents territoris permet 
creuar les dades de demanda atesa i poder fer un se-
guiment global.

Barcelona, 7 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 16330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01613/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords amb relació al projecte «Créixer, innovar i 
millorar en salut» entre els hospitals Doctor Josep Tru-
eta, de Girona, i Santa Caterina, de Salt, per al 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El projecte CIMS no suposa un canvi respecte a la mobi-
litat dels professionals. S’ha començat a treballar en el 
sentit d’unificació de serveis i quan s’acabi aquest pro cés, 
s’elaborarà un annex al «Conveni marc de col·laboració 
entre l’ICS i l’IAS de 2006» amb els canvis pactats.

Barcelona, 7 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 16331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01615/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de serveis de tomografia computada, resso-
nància magnètica i medicina nuclear a la regió sanità-
ria de Girona el 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El pressupost de productes intermedis està descentra-
litzat a cada entitat proveïdora per la qual cosa no es 
recull sistemàticament aquesta informació.

Barcelona, 10 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat quirúrgica programada als 
hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilitza-
ció Pública de la regió sanitària de Girona 
el 2012
Tram. 314-01616/10

Resposta del Govern
Reg. 16332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01616/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’activitat quirúrgica programada als hospitals de 
la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de la regió 
sanitària de Girona el 2012

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’ac-
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tivitat quirúrgica programada als hospitals de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública de la regió sanitària 
de Girona el 2010-2012 es detalla en l’annex

Barcelona, 7 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

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

Resposta del Govern
Reg. 15994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01640/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de la integració urbana de la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya entre Igualada i 
Vilanova del Camí

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

El projecte constructiu de la supressió del pas a nivell i 
millora de la integració urbana de la línia de Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilano-
va del Camí es troba actualment en fase de redacció.

Serà una vegada enllestit aquest projecte, i en funció 
de les disponibilitats pressupostàries, quan es podrà 
concretar el calendari de la seva execució.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició de la Taula Estratègica 
per a l’Aeroport d’Igualada-Òdena
Tram. 314-01641/10

Resposta del Govern
Reg. 15995 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01641/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la composició de la Taula Estratègica per a l’Aeroport 
d’Igualada-Òdena

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

A data 1 de febrer de 2013 componen la Taula Estra-
tègica per a l’impuls de l’Aeròdrom d’Igualada-Odena 
el Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Ajuntament d’Òdena, l’Ajuntament de 
Manresa, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el 
Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelo-
na, la Delegació a Igualada de la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona i la Unió Empresa-
rial de l’Anoia.

El Ple de la Taula Estratègica es va reunir dimecres 13 
de març 2013 i es va acordar incorporar com a mem-
bres de la Taula Estratègica els municipis de  Vila nova 
del Camí, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida 
de Montbui i la Torre de Claramunt i Castellolí.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 15996 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01642/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei de transport de viatgers per carretera entre 
Igualada i Barcelona
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Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Us trameto, en Annex 1, les dades sol·licitades sobre 
queixes d’usuaris.

Per tal de completar la informació referida al servei 
públic de transport de viatgers per carretera que comu-
nica Igualada i Barcelona es fa constar que el volum 
de passatgers transportats anualment és de 950.000.

Així mateix, us trameto, en Annex 2, les dades so-
bre expedients sancionadors instruïts contra l’empresa 
operadora per infraccions relacionades amb irregula-
ritats en la prestació del servei regular.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

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

Resposta del Govern
Reg. 16128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01662/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’establir nous estudis universitaris a Igua-
lada (Anoia)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
aquesta pregunta es respon conjuntament amb les pre-
guntes escrites 314-01663/10 i 314-01664/10, amb la 
informació següent:

L’Escola d’Enginyeria d’Igualada és un centre d’en-
senyament universitari el titular del qual és el Con-
sorci CETI, integrat per la Universitat Politècnica de 
Catalunya, l’Ajuntament de la ciutat i la Direcció Ge-
neral d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. El 
present curs 2012-2013, el centre imparteix dos graus 
universitaris (grau en enginyeria química i grau en 
enginyeria d’organització industrial) i un màster uni-

versitari oficial (màster en enginyeria dels materials fi-
brosos), tots ells adscrits a la Universitat Politècnica 
de Catalunya, UPC. A més, el centre imparteix quatre 
postgraus integrats a l’oferta pròpia de la UPC, a tra-
vés de la seva Fundació.

La prioritat del Govern, i del propi CETI, a curt ter-
mini, és consolidar aquests tres estudis oficials, intro-
duint-hi les millores necessàries per impulsar la seva 
qualitat i internacionalització amb l’objectiu de captar 
més estudiants i fer-los més visibles i sostenibles, so-
bretot en aquells àmbits especialitzats vinculats a la 
pell. Aquesta estratègia formativa en porta associada 
d’altres per a la potenciació de la R+D del centre en 
aquests àmbits així com la transferència del coneixe-
ment amb el sector empresarial (Càtedra A3 en Inno-
vació de la pell).

Ara bé, el Govern és manté obert, arribat el cas, per 
considerar altres iniciatives que potenciïn l’estratègia 
del centre, sempre i quan aquestes facilitin un impuls i 
millora de les finalitats formatives, de R+D i de trans-
ferència del coneixement del centre, així com una mi-
llora de la seva vertebració amb el territori.

Barcelona, 14 de maig de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de l’adscripció de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial d’Igualada a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya
Tram. 314-01663/10

Resposta del Govern
Reg. 16128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01662/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la previsió que l’Escola Università-
ria d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada 
canviï la seva adscripció a una altra universitat
Tram. 314-01664/10

Resposta del Govern
Reg. 16128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01662/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment del conveni sig-
nat entre l’Ajuntament d’Igualada, la Genera-
litat, la Universitat Politècnica de Catalunya 
i el Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada 
per al trasllat de l’Escola Universitària d’En-
ginyeria Tècnica Industrial
Tram. 314-01665/10

Resposta del Govern

Reg. 16129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01665/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment del conveni signat entre l’Ajun-
tament d’Igualada, la Generalitat, la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya i el Consorci de l’Escola Tècni-
ca d’Igualada per al trasllat de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica Industrial

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb la pregunta es-
crita 314-01666/10, amb la informació següent:

En relació amb el conveni signat el passat 31 d’octubre 
de 2012 entre l’Administració de la Generalitat, mit-
jançant la Secretaria d’Universitats i Recerca del De-
partament d’Economia i Coneixement, l’Ajuntament 
d’Igualada, la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i el Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CE-
TI) per al trasllat de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada 
(EEI), s’estan complint els terminis fixats en l’acord. 
S’ha redactat el projecte tècnic de les obres de refor-
ma i d’ampliació de l’edifici de l’Associació d’Investi-
gació de les Indústries del Curtit i Annexes (AIICA) 
com a seu de l’EEI i, el dia 30 d’abril, s’ha fet públic al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) 
l’anunci de licitació pública per adjudicar les obres del 
«Projecte executiu del nou edifici de l’Escola d’Engi-
nyeria d’Igualada EEI». Les empreses constructores 
que vulguin participar en la licitació disposen d’un 
termini de 26 dies naturals per presentar les seves 
ofertes i sol·licituds de participació.

D’acord amb l’esmentat conveni, la Generalitat de Cata-
lunya assumeix, en relació amb el finançament i exe cució de 
les obres, l’obligació d’aportar al Consorci Escola Tèc-
nica d’Igualada (CETI) la quantitat de 2.500.000 eu-
ros amb la distribució següent: any 2012: 800.000 euros, 
any 2013: 800.000 euros, any 2014: 900.000 euros.

De l’import corresponent a l’anualitat 2012, a data 
d’avui s’ha fet efectiu el pagament de 600.000 euros.

Barcelona, 10 de maig de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions que ha de fer la Ge-
neralitat amb relació al conveni signat en-
tre l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat, 
la Universitat Politècnica de Catalunya i el 
Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada per 
al trasllat de l’Escola Universitària d’Engi-
nyeria Tècnica Industrial
Tram. 314-01666/10

Resposta del Govern
Reg. 16129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01665/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per no invertir en l’Escola 
Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental), per a la construcció 
d’una pista esportiva
Tram. 314-01685/10

Resposta del Govern
Reg. 16309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01685/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per no invertir en l’Escola Can Periquet, de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), per a la 
construcció d’una pista esportiva

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

El Departament d’Ensenyament està revisant la pro-
gramació de l’oferta de llocs escolars d’infantil i pri-
mària per als propers anys tenint en compte el nou pa-
norama demogràfic.

La natalitat, tal i com ja es preveia, s’ha reduït. Aques-
ta reducció es va començar a fer palesa l’any 2009 pe-
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rò la davallada de la natalitat ha estat, en general, molt 
més forta del que preveien totes les projeccions demo-
gràfiques elaborades el 2008, ja que la crisi actual ha 
configurat un nou panorama. Per això, davant la nova 
realitat que estem vivint, cal que es revisin les actuaci-
ons i l’oferta prevista en base al principi de la màxima 
optimització.

En el cas de Palau-solità i Plegamans, s’ha passat dels 
181 nens i nenes nascuts al 2005 (iniciaren P3 el curs 
08/09) als 150 del 2010, amb una tendència a conti-
nuar disminuint. Aquesta realitat ha portat al Depar-
tament d’Ensenyament a replantejar-se la necessitat 
de l’Institut Escola de Can Periquet, tenint en compte 
l’oferta existent al municipi.

En aquest sentit, el curs 12/13 i 13/14, aquest centre ja 
no ha ofertat cap grup de P3. A més, el Departament 
d’Ensenyament preveu reconvertir l’escola Can Peri-
quet en una Secció d’Institut i així, garantir la con-
tinuïtat del projecte educatiu del centre. L’anàlisi de 
l’evolució demogràfica del municipi és qui confirmarà 
aquesta proposta.

Per tant, en la redacció del projecte del nou equipa-
ment, es recolliran totes les necessitats.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures alternatives a la decisió 
de no construir una pista esportiva a l’Esco-
la Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01686/10

Resposta del Govern
Reg. 16309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01685/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió d’adaptar algun espai a l’Escola 
Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans (Va-
llès Occidental), per a impartir l’educació física
Tram. 314-01688/10

Resposta del Govern
Reg. 16309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01685/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment que els alumnes ma-
triculats a l’Escola Can Periquet, de Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental), podran 
acabar l’educació primària en aquest centre
Tram. 314-01689/10

Resposta del Govern
Reg. 16309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01685/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment que l’Escola Can Peri-
quet, de Palau-solità i Plegamans (Vallès Oc-
cidental), mantindrà una línia de P3 si s’acon-
segueix el nombre mínim d’alumnes acordat 
per al curs 2013-2014
Tram. 314-01690/10

Resposta del Govern
Reg. 16309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01685/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període comprès entre el diagnòstic 
i la inclusió del pacient en la llista d’espera
Tram. 314-01720/10

Resposta del Govern
Reg. 15861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01720/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el període comprès entre el diagnòstic i la inclusió del 
pacient en la llista d’espera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives amb NT 314-01720/10 i 314-01730/10 es 
responen conjuntament.

Els criteris per incloure a un pacient en llista d’espera 
per a una intervenció quirúrgica són clínics i, per tant, 
depenen del metge o metgessa especialista que indica 
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la intervenció. El CatSalut respecta l’autonomia dels 
facultatius i recomana la utilització de protocols co-
muns consensuats per tal d’assolir la màxima homo-
geneïtat en els esmentats criteris que garanteixi una 
adequada equitat territorial.

En el moment en què el facultatiu especialista visita el 
pacient i té al seu abast tots els resultats de les proves 
diagnòstiques i decideix que el pacient s’ha d’interve-
nir, el propi especialista, que és qui operarà al malalt, 
l’inclou en llista d’espera el mateix dia. Per tant, no hi 
ha d’haver decalatge entre la visita en què es realitza el 
diagnòstic i la inclusió en llista d’espera.

Barcelona, 14 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a incloure pacients en 
les llistes d’espera per a intervencions qui-
rúrgiques
Tram. 314-01730/10

Resposta del Govern
Reg. 15861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01720/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el Pla director de les muralles de Tortosa
Tram. 314-01809/10

Resposta del Govern
Reg. 16127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01809/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla director de les muralles de Tortosa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El document del Pla director de les muralles de Torto-
sa està en fase de tramitació. Un cop finalitzi aquesta, 
el Departament de Cultura podrà trametre’l a la co-
missió del patrimoni cultural territorial corresponent 
per a la seva aprovació.

Quan el Govern disposi del document definitiu, el podrà 
fer públic i se n’estudiarà la inclusió dins el Pla estratè-
gic d’ocupació i empresarial de les Terres de l’Ebre.

Barcelona, 10 de maig de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el pagament de la quota complementà-
ria dels alumnes amb necessitats educatives 
especials en escoles concertades de l’Anoia
Tram. 314-01816/10

Resposta del Govern
Reg. 16310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01816/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament de la quota complementària dels alumnes 
amb necessitats educatives especials en escoles con-
certades de l’Anoia

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:

Pel que fa a les activitats complementàries que porten 
a terme els centres concertats, el Departament d’En-
senyament, sense entrar en les valoracions subjectives 
que contenen les preguntes formulades, vol precisar 
els aspectes següents:

Les activitats complementàries no estan incloses en el 
concert educatiu, per tant no són gratuïtes.

Els preus corresponents a aquestes activitats són auto-
ritzats pel Departament d’Ensenyament.

Les activitats complementàries són voluntàries per als 
alumnes.

La Inspecció d’Educació ha de vetllar perquè el con-
tingut de les activitats complementàries no suposi el 
desenvolupament de matèries curriculars.

En relació als centres concertats de la ciutats d’Iguala-
da, com en qualsevol dels centres del qualsevol munici-
pi de Catalunya, el Departament d’Ensenyament porta a 
terme la revisió d’ofici i la disminució corresponent dels 
concerts educatius quan, una vegada conegudes les da-
des de matrícula dels alumnes, es constat que alguna o 
algunes unitats no arriben a la ràtio mínima per concer-
tar, d’acord amb la normativa reguladora.
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Així mateix, el Departament d’Ensenyament aplica 
el que disposa la disposició final primera, apartat 10, 
de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educa-
ció, que regula els supòsits d’incompliment lleu, greu i 
molt greu dels concerts educatius.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible sortida a borsa de Cata-
lunya Caixa
Tram. 314-01825/10

Resposta del Govern
Reg. 16130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01825/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possible sortida a borsa de Catalunya Caixa

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

La reunió objecte d’aquesta pregunta es va realitzar en el 
marc de les reunions rutinàries de seguiment que es man-
tenen amb Catalunya Caixa, sense abordar específica-
ment una possible sortida a la borsa de l’entitat esmentada.

Barcelona, 10 de maig de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places ofertes per a cursar for-
mació de programes de qualificació profes-
sional inicial adaptat i de transició a la vida 
adulta el curs 2012-2013
Tram. 314-01833/10

Resposta del Govern
Reg. 16311 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01833/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places ofertes per a cursar formació de programes 

de qualificació professional inicial adaptat i de transi-
ció a la vida adulta el curs 2012-2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

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

El nombre de places que s’han ofert en centres públics 
i en grups concertats o subvencionats ha estat de 430 
en programes PQPI grups específics per a alumnes 
NEE (90 en centres públics i 340 en centres concertats 
o subvencionats).

La reserva de places en els grups PQPI ordinaris ha 
suposat un global de 244 places. En total l’oferta ha 
estat de 674 places.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places per a cursar pro-
grames de qualificació professional inicial 
adaptat
Tram. 314-01835/10

Resposta del Govern
Reg. 16312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01835/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places per a cursar programes de qualifi-
cació professional inicial adaptat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

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

El curs 2012-2013 l’oferta de programes de qualifica-
ció professional inicial per a grups específics d’alum-
nes amb NEE és de 43 grups en centres públics, cen-
tres amb unitats concertades i centres subvencionats, 
segons annex.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reserva de places en programes de 
qualificació professional inicial
Tram. 314-01836/10

Resposta del Govern
Reg. 16313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01836/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reserva de places en programes de qualificació pro-
fessional inicial

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

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

D’acord a la norma que regula la preinscripció als 
PQPI realitzats pel Departament d’Ensenyament la re-
serva de places per a alumnat amb NEE és d’una per 
grup.

La relació de centres, grups i especialitats on s’ha apli-
cat aquesta reserva la podeu trobar a http://www20.
gencat.cat/portal/site/queestudiar «Estudis/PQPI/
Oferta»

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places per a cursar pro-
grames de transició a la vida adulta
Tram. 314-01837/10

Resposta del Govern
Reg. 16314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01837/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places per a cursar programes de transi-
ció a la vida adulta

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

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

El nombre de Places que hi ha en centres d’educació 
especial públics i privats concertats de Catalunya per 
cursar PTVA i PQPI durant el curs 2012-2013 són els 
que es mostren en annex.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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 transport escolar al Pallars Sobirà
Tram. 314-01839/10

Resposta del Govern
Reg. 16315 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01839/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el transport escolar al Pallars Sobirà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Àngel 
Ros i Domingo

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

La situació actual de contenció pressupostària ha pro-
vocat retards en les transferències que el Departament 
d’Ensenyament realitza als Consells Comarcals, per 
tal que gestionin els serveis que tenen delegats, mit-
jançant els corresponents convenis de col·laboració.

Aquest Departament és conscient de la repercussió 
que pot tenir aquesta situació vers els propis Consells, 
els proveïdors d’aquests serveis i les famílies. Per tal 
de reduir aquest efecte i per tal que els consells comar-
cals puguin optimitzar la gestió dels pagaments, es va 
establir, conjuntament amb el Departament d’Econo-
mia i Coneixement, un sistema de pagaments mensu-
als, que es va duent a terme des del gener de 2012.

D’aquesta manera, el consell comarcal del Pallars So-
birà, igual que la resta de consells comarcals, pot pla-
nificar la periodicitat dels pagaments als seus proveï-
dors.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les actuacions per a l’ampliació de l’Es-
cola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02057/10

Resposta del Govern
Reg. 16316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02057/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a l’ampliació de l’Escola Lola An-
glada, de Badalona (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Nú-
ria Parlon Gil

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

Les obres de la primera fase de construcció de la nova 
escola Lola Anglada de Badalona (1 línia d’educació 
infantil més 3 aules) van començar l’any 2009 i van 
finalitzar l’any 2010.

Les obres de la segona fase de construcció de la nova 
escola (ampliació a 2 línies de primària) es van iniciar 
el 25 de juny de 2012 i la previsió d’acabament és oc-
tubre de 2013.

Les obres de la tercera fase (completar 2 L de primà-
ria) que es van adjudicar el 25/04/2013 és previst que 
finalitzin el desembre de 2013.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les solucions financeres per al paga-
ment a les oficines de farmàcia
Tram. 314-02059/10

Resposta del Govern
Reg. 16133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02059/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les solucions financeres per al pagament a les oficines 
de farmàcia

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La Generalitat de Catalunya s’ha adherit als mecanis-
mes extraordinaris de suport a la liquiditat de les Co-
munitats autònomes, establerts per l’Estat, amb la fi-
nalitat d’atendre els venciments del deute i obtenir els 
recursos necessaris per finançar l’endeutament permès 
per la normativa d’estabilitat pressupostària, així com 
el pagament de les obligacions pendents amb els pro-
veïdors. Els mecanismes esmentats van ser creats mit-
jançant el Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel 
qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments 
a proveïdors i el Reial decret llei 21/2012, de 13 de 
juliol, de mesures de liquiditat de les administracions 
públiques i en l’àmbit financer, que crea el Fons de li-
quiditat autonòmic.

L’obtenció de finançament per la Generalitat de Ca-
talunya mitjançant aquests mecanismes està sotmesa 
principalment als condicionants d’aprovació pressu-
postària i compliment de l’objectiu del dèficit pactat. 
En aquest sentit, convé indicar que caldria incremen-
tar l’objectiu per disposar de major marge d’actuació 
en la gestió tresorera de la Generalitat.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de pagament dels en-
darreriments a les oficines de farmàcia
Tram. 314-02060/10

Resposta del Govern
Reg. 16131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02060/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de pagament dels endarreriments a les 
oficines de farmàcia

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:

Durant els primers mesos de 2013 s’han anat produint 
els pagaments segons les disponibilitats de Tresore-
ria. En aquests moments, s’està pendent del nou pla de 
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proveïdors per factures de 2012 (ICO), en relació amb 
el qual no disposem de dades per poder determinar el 
moment de pagament, atès que no ha estat encara esta-
blerta la norma reguladora.

No obstant l’anterior, cal fer constar que les finances 
de la Generalitat de Catalunya s’han vist notablement 
afectades per la situació de crisi financera internacio-
nal, a la qual s’han afegit factors addicionals, com l’in-
compliment per part del Govern central dels compromi-
sos econòmics contrets amb Catalunya, la baixada dels 
ingressos i el tancament dels mercats. En aquest con-
text, el Govern ha hagut d’adoptar, en exercici de la se-
va responsabilitat, mesures econòmiques marcadament 
restrictives que, unides a la situació d’escassetat de re-
cursos que s’ha generat, ha provocat retards en diferents 
pagaments i està obligant tots els gestors a fer un esforç 
d’establiment de prioritats, entre les quals hi és el paga-
ment a farmàcies.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 16132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02065/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions perquè les oficines de farmàcia co-
brin els pagaments del Servei Català de la Salut a càr-
rec del fons de liquiditat autonòmic

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’article 210 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, esta-
bleix que la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
Estat-Generalitat és l’òrgan bilateral de relació entre l’Ad-
ministració de l’Estat i la Generalitat en l’àmbit del fi-
nançament autonòmic, a la qual correspon la concreció, 
l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de 
finançament, així com la canalització del conjunt de rela-
cions fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya s’ha adherit als 
mecanismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les 
Comunitats autònomes, establerts per l’Estat, amb la fi-
nalitat d’atendre els venciments del deute i obtenir els re-
cursos necessaris per finançar l’endeutament permès per 
la normativa d’estabilitat pressupostària, així com el pa-
gament de les obligacions pendents amb els proveïdors. 
Els esmentats mecanismes van ser creats mitjançant el 
Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea 
el Fons per al finançament dels pagaments al proveïdors 
i el Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures 
de liquiditat de les administracions públiques i en l’àmbit 
financer, que crea el Fons de liquiditat autonòmic.

L’obtenció de finançament per la Generalitat de Ca-
talunya mitjançant aquests mecanismes està sotmesa 
principalment als condicionants d’aprovació pressu-
postària i compliment de l’objectiu del dèficit pactat. 
A aquest respecte, convé indicar que caldria incre-
mentar l’objectiu per disposar de major marge d’actu-
ació en la gestió tresorera de la Generalitat. En aquest 
sentit, el Govern està portant a terme les negociacions 
adients i ha sol·licitat l’ampliació del FLA i la creació 
d’una nova línia de l’ICO de pagament a proveïdors.

Barcelona, 13 de maig de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la decisió de diversos ajun-
taments d’ingressar els tributs estatals a 
l’Agència Tributària de Catalunya
Tram. 310-00072/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 16535 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 y 142 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Govern para que le sea respu-
esta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál es el posicionamiento del Govern en relación a 
la decisión de diversos ayuntamientos catalanes de no 
ingresar las recaudaciones tributarias correspondien-
tes al Estado en la AEAT sino en la Agencia Tributaria 
de Cataluña?

Palau del Parlament, 17 de mayo de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el projecte Barcelona World
Tram. 310-00073/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16541 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-

vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al pro-
jecte Barcelona World?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les retallades del Govern de 
l’Estat en matèria de dependència
Tram. 310-00074/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 16544 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és la valoració del govern de la Generalitat 
sobre les retallades del govern espanyol en matèria de 
dependència?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els treballs del Consell Assessor 
per a la Transició Nacional
Tram. 310-00075/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 16545 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
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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 portaveu i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre els treballs 
que està elaborant el Consell Assessor per a la Transi-
ció Nacional?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la contribució del Pla de màr-
queting turístic de l’Agència Catalana de Tu-
risme al desenvolupament del sector
Tram. 310-00076/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 16559 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Com creu el Govern que contribuirà el pla de màr-
queting turístic recentment aprovat per l’Agència Cata-
lana de Turisme al desenvolupament del sector?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures adoptades i previs-
tes davant les prospeccions d’urani a l’Anoia
Tram. 310-00077/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 16560 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines són les mesures què ha pres i prendrà el Go-
vern en relació a les prospeccions d’urani a la comarca 
de l’Anoia?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els atacs a la llengua i la cultura 
catalanes
Tram. 310-00078/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 16561 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre els conti-
nus atacs contra la llengua i cultures catalanes?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’homenatge a la División Azul 
tributat per la delegada del Govern espanyol
Tram. 310-00079/10

Anunci
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 16565 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

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

– Quina opinió li mereix al Govern de la Generalitat 
l’homenatge a la División Azul tributat per la delegada 
del Govern espanyol a Catalunya el passat 11 de maig 
de 2013 i quines mesures pensa emprendre el Govern 
davant aquest fet?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els pressupostos del 2013
Tram. 310-00080/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16567 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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 
els pressupostos de la Generalitat del 2013?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el consorci recreatiu i turístic de 
Vila-seca i Salou
Tram. 310-00081/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16568 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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 el 
consorci recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els acords amb els agents so-
cials
Tram. 310-00082/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16581 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
sobre els acords amb els agents socials?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els costos derivats del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional
Tram. 310-00083/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16582 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
sobre els costos derivats del Consell Assessor per a 
la Transició Nacional?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00043/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 16022 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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, 14 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00044/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16540 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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 parlamentari: 

– Quina és la valoració del president de la Generalitat 
en relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 17 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 els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00045/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 16542 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Genera-
litat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC



28 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 91

3.25.05. TRAMITACIONS EN CURS 51

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00046/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 16558 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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, 17 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00047/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 16564 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

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, 17 de maig de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00048/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16569 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
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, 15 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. 317-00049/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16577 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.05.2013

A la Mesa del Parlament

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del Par-
lament, 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, 17 de maig de 2013

Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la raó de l’endarreriment en el 
pagament de les retribucions del torn d’ofici
Tram. 311-00413/10

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14745 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Carmen de Rivera Pla, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué razón explica el retraso en el pago de las retri-
buciones por el servicio del Turno de Oficio, tanto de 
los honorarios pendientes como por la gestión de la 
Justicia Gratuita, y Asistencia al Detenido?

Palau del Parlament, 6 de mayo de 2013

Carmen de Rivera Pla
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a fer efec-
tiu el pagament de les retribucions del torn 
d’ofici
Tram. 311-00414/10

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14745 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Carmen de Rivera Pla, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de la Ge-
neralitat para hacer efectivo el pago de las retribucio-
nes pendientes por el servicio del Turno de Oficio, tan-
to de los honorarios como por la gestión de la Justicia 
Gratuita, y Asistencia al Detenido?

Palau del Parlament, 6 de mayo de 2013

Carmen de Rivera Pla
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari per a fer efec-
tiu el pagament de les retribucions del torn 
d’ofici
Tram. 311-00415/10

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14745 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Carmen de Rivera Pla, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál es el calendario previsto para hacer efectivo 
dicho pago?

Palau del Parlament, 6 de mayo de 2013

Carmen de Rivera Pla
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps mitjà per a fer efec-
tiu el pagament de les retribucions del torn 
d’ofici
Tram. 311-00416/10

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14745 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Carmen de Rivera Pla, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál es el tiempo medio estimado que el Departa-
ment de Justicia tarda en hacer efectivo el pago de las 
retribuciones por el servicio del Turno de Oficio, tan-
to de los honorarios como por la gestión de la Justicia 
Gratuita, y Asistencia al Detenido?

Palau del Parlament, 6 de mayo de 2013

Carmen de Rivera Pla
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos pressupostaris 
del 2013 destinats al torn d’ofici
Tram. 311-00417/10

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14745 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Carmen de Rivera Pla, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 143 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Govern para que le sea respuesta 
oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué recursos presupuestarios durante el año 2013 
piensa dedicar el Departament de Justicia al servicio del 

Turno de Oficio, en conceptos de honorarios y de ges-
tión de la Justicia Gratuita, y Asistencia al Detenido?

Palau del Parlament, 6 de mayo de 2013

Carmen de Rivera Pla
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol d’actuació amb 
relació a les visites dels familiars als interns 
dels centres penitenciaris
Tram. 311-00418/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15109 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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: 

– Quin és el protocol d’actuació que s’aplica entorn a 
les visites de familiars a interns en els centres peniten-
ciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del protocol 
d’actuació previst per a les visites dels fa-
miliars als interns de la presó Model l’1 de 
maig de 2013
Tram. 311-00419/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15110 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
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el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Es va complir el protocol d’actuació sobre les visites 
de familiars a interns el passat 1 de maig de 2013 al 
Centre Penitenciari de la Model de Barcelona, dia en 
el que es va produir la fugida d’un intern?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el punt del protocol d’actua-
ció previst per a les visites dels familiars als 
interns que va fallar a la presó Model l’1 de 
maig de 2013
Tram. 311-00420/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15111 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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: 

– Qui punt del protocol d’actuació sobre les visites 
de familiars a interns va fallar al Centre Penitenciari de 
la Model de Barcelona el passat 1 de maig de 2013?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’adopció de mesures per a 
corregir el protocol d’actuació previst per a les 
visites dels familiars als interns arran de la 
fugida d’un intern de la presó Model
Tram. 311-00421/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15112 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– S’ha adoptat alguna mesura per corregir les disfun-
cions del protocol d’actuació sobre les visites de fami-
liars a interns en els centres penitenciaris de Catalu-
nya arran de la fugida d’un intern del Centre la Model 
de Barcelona el passat 1 de maig de 2013?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la revisió del protocol d’ac-
tuació previst per a les visites dels familiars 
dels interns dels centres penitenciaris
Tram. 311-00422/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15113 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Té previst el Govern impulsar una revisió del proto-
col d’actuació sobre les visites de familiars a interns 
en els centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’efectivitat i el compliment 
del protocol d’actuació previst per a les vi-
sites dels familiars dels interns dels centres 
penitenciaris
Tram. 311-00423/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15114 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la valoració del Govern sobre l’efectivitat i 
el compliment del protocol d’actuació sobre les visites 
de familiars a interns en els centres penitenciaris de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el contingut de l’informe del 
Comitè Europeu per a la Prevenció de la 
Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o 
Degradants
Tram. 311-00424/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15115 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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: 

– Quin és el capteniment del Govern envers el contin-
gut de l’Informe del Comitè Europeu per a la Pre-
venció de la Tortura i de les Penes o tractes inhumans 
o degradants arran de la seva visita a Espanya del 19 al 
22 de juny de 2012?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació dels interns dels 
centres penitenciaris amb relació a l’informe 
del Comitè Europeu per a la Prevenció de la 
Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o 
Degradants
Tram. 311-00425/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15116 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern respecte a la situació 
dels interns dels centres penitenciaris de la Generalitat 
de Catalunya arrel de l’Informe del Comitè Europeu 
per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes 
Inhumans o Degradants?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’adopció de les conclusions 
i recomanacions de l’informe del Comitè Eu-
ropeu per a la Prevenció de la Tortura i de 
les Penes o Tractes Inhumans o Degradants
Tram. 311-00426/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15117 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té previst el Govern adoptar les conclusions i reco-
manacions que el Comitè Europeu per a la Prevenció 
de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o De-
gradants ha realitzat en el seu informe?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adopció de mesures als 
centres penitenciaris arran de l’informe del 
Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tor-
tura i de les Penes o Tractes Inhumans o 
Degradants
Tram. 311-00427/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15118 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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: 

– Ha adoptat el Govern en els centres penitenciaris 
de Catalunya alguna mesura arran de la publicació de 
l’Informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de 
la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degra-
dants arran de la seva visita a Espanya del 19 al 22 de 
juny de 2012?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la taxa d’ocupació de les ga-
leries de la presó Model, de Barcelona
Tram. 311-00428/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15119 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la taxa d’ocupació de les diferents galeries 
del Centre Penitenciari de la Model de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a evitar la 
sobreocupació dels centres penitenciaris
Tram. 311-00429/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15120 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té previst el Govern dur a terme alguna mesura per 
evitar la sobreocupació dels centres penitenciaris de 
Catalunya i en especial del Centre Penitenciari de la Mo-
del de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els maltractaments als in-
terns dels centres penitenciaris a què fa refe-
rència l’informe del Comitè Europeu per a la 
Prevenció de la Tortura i de les Penes o Trac-
tes Inhumans o Degradants
Tram. 311-00430/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15121 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina opinió li mereix al Govern els casos de mal-
tractaments per part del personal a interns registrats 
en alguns centres penitenciaris de Catalunya i posats 
de relleu a l’Informe del Comitè Europeu per a la Pre-
venció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans 
o Degrada?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la revisió dels protocols de 
detecció de maltractaments als interns dels 
centres penitenciaris
Tram. 311-00431/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15122 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia 
i Drets Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern posar en marxa actuacions per 
revisar els protocols de detecció de maltractaments a 
interns que s’apliquen en el centres penitenciari de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la mesura disciplinària d’im-
mobilització als centres penitenciaris
Tram. 311-00432/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15123 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina opinió li mereix al Govern l’aplicació de la 
mesura disciplinària d’immobilització i el seu recurs 
en els centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les condicions de les cel·les 
de la presó Model, de Barcelona
Tram. 311-00433/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15124, 15680 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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 parlamentari: 

– Quina opinió li mereix les condicions en les que es tro-
ben les cel·les del Centre Penitenciari de la Model de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el règim d’aïllament als cen-
tres penitenciaris
Tram. 311-00434/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15125 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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 parlamentari: 

– Quina opinió li mereix al Govern la continuïtat per més 
de 14 dies de les mesures en règim d’aïllament que 
s’han donat als centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de fugues als cen-
tres penitenciaris
Tram. 311-00435/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15126 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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 parlamentari: 

– Quantes fugues de presos s’han produït en els darrers 
anys en els centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el fet que s’hagin  produït 
dues fugues dels centres penitenciaris en 
poc més d’un mes
Tram. 311-00436/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15127 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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 parlamentari: 

– Com valora el Govern el fet que en poc més d’un mes 
s’hagin produït dues fugues d’interns de centres peni-
tenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el reforç de la vigilància 
i la seguretat per a evitar noves fugues dels 
centres penitenciaris
Tram. 311-00437/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15128 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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 parlamentari: 

– Ha reforçat el Govern mesures de vigilància i segu-
retat per evitar nous casos de fugues de centres peni-
tenciaris catalans?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament i el trasllat de 
la presó Model, de Barcelona
Tram. 311-00438/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15129 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, 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 parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern envers el tanca-
ment i trasllat de l’actual centre penitenciari de la Mo-
del de Barcelona?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a millorar la 
seguretat i les condicions de les cel·les de 
la presó Model, de Barcelona
Tram. 311-00439/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15130 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Justícia i Drets Humans, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans

Sergio Santamaría Santigosa, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té previst el Govern dur a terme accions de millora 
de la seguretat i les condicions de les cel·les del centre 
penitenciari de la Model de Barcelona mentre no es 
dugui a terme el seu tancament?

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la petició de permisos de 
prospecció per a l’extracció d’urani de Mine-
ra del Río Alagón, SL, a l’alta Anoia i el Sol-
sonès
Tram. 311-00443/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16010 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació a la petició de prospeccions per l’extracció 
d’urani feta per l’empresa Minera del Río Alagón, SL, 
filial de l’australiana Berkeley Resources Limited que 
afecta a 9 municipis de l’alta Anoia i Solsonès.

– És coneixedor el Govern de la petició, per part de l’em-
presa Minera del Río Alagón, S.L, de permisos de pros-
pecció per l’extracció d’urani en una àrea que afecta els 
municipis de Castellfollit de Riubregós, Calonge de Se-
garra, la Molsosa, Sant Pere Sallavinera, Calaf, els Prats 
de Rei, Veciana, Pujalt i Sant Martí Sesgueioles?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consulta als municipis 
afectats per la petició de permisos per a l’ex-
tracció d’urani de Minera del Río Alagón, SL
Tram. 311-00444/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16011 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació a la petició de prospeccions per l’extracció 
d’urani feta per l’empresa Minera del Río Alagón, SL, 
filial de l’australiana Berkeley Resources Limited que 
afecta a 9 municipis de l’alta Anoia i Solsonès.

– Ha consultat el Govern els Ajuntaments dels munici-
pis afectats per la petició, per part de l’empresa Mine-
ra del Río Alagón, SL, de permisos de prospecció per 
l’extracció d’urani en una àrea que afecta els munici-
pis de Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, 
la Molsosa, Sant Pere Sallavinera, Calaf, els Prats de 
Rei, Veciana, Pujalt i Sant Martí Sesgueioles?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els tràmits fets amb relació a 
la petició de permisos de prospecció per a l’ex-
tracció d’urani de Minera del Río Alagón, SL
Tram. 311-00445/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16012 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació a la petició de prospeccions per l’extracció 
d’urani feta per l’empresa Minera del Río Alagón, SL, 
filial de l’australiana Berkeley Resources Limited que 
afecta a 9 municipis de l’alta Anoia i Solsonès.

– Quins tràmits ha fet fins ara el Govern en relació la 
petició, per part de l’empresa Minera del Río Alagón, 
SL, de permisos de prospecció per l’extracció d’urani 
en una àrea que afecta als municipis de Castellfollit de 
Riubregós, Calonge de Segarra, la Molsosa, Sant Pere 
Sallavinera, Calaf, els Prats de Rei, Veciana, Pujalt i 
Sant Martí Sesgueioles?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència de dos jaciments 
d’urani a Calaf (Anoia) registrats en el cadas-
tre miner a nom de Minera del Río Alagón, SL
Tram. 311-00446/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16013 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació a la petició de prospeccions per l’extracció 
d’urani feta per l’empresa Minera del Río Alagón, SL, 
filial de l’australiana Berkeley Resources Limited que 
afecta a 9 municipis de l’alta Anoia i Solsonès.

– Té coneixement el govern de si a data d’avui hi han 
dos jaciments d’urani, denominats «sol» i «luna», re-
gistrats en el cadastre miner a nom de Minera del Río 
Alagón, SL, en el municipi de Calaf?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presentació d’al·legacions 
a la petició de permisos de prospecció 
per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón, SL, per part dels ajuntaments del 
municipis afectats
Tram. 311-00447/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16014 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació a la petició de prospeccions per l’extracció 
d’urani feta per l’empresa Minera del Río Alagón, SL, 
filial de l’australiana Berkeley Resources Limited que 
afecta a 9 municipis de l’alta Anoia i Solsonès.

– A data d’avui, els ajuntaments dels municipis afec-
tats han presentat alguna al·legació a la petició?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA



28 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 91

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el criteri per a resoldre la pe-
tició de permisos de prospecció per a l’ex-
tracció d’urani de Minera del Río Alagón, SL, 
a l’alta Anoia i el Solsonès
Tram. 311-00448/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16015 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 22.05.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació a la petició de prospeccions per l’extracció 
d’urani feta per l’empresa Minera del Río Alagón, SL, 
filial de l’australiana Berkeley Resources Limited que 
afecta a 9 municipis de l’alta Anoia i Solsonès.

– Quin és el criteri que pensa aplicar el govern en cas 
que es presenti la petició ferma d’autorització de per-
mís de prospecció per l’extracció d’urani en una àrea 
que afecta als municipis de Castellfollit de Riubregós, 
Calonge de Segarra, la Molsosa, Sant Pere Sallavine-
ra, Calaf, els Prats de Rei, Veciana, Pujalt i Sant Martí 
Sesgueioles?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloguer d’una sala d’operacions de 
Mútua de Terrassa a un pacient que havia 
d’ésser atès per la sanitat pública
Tram. 314-02605/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15813 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

El Departament de Salut ha obert un expedient sancio-
nador a Mútua de Terrassa per llogar un quiròfan de la 
seva clínica privada al mateix pacient, el senyor Justi-
niano Villarán, que hauria de ser atès per la pública.

a. Per quines raons el Conseller de Salut va fer unes 
declaracions el dia 7 de maig a l’emissora de ràdio Rà-
dio 4, en les quals afirmava que es tractava d’un «error 
administratiu» en extraviar-se el volant de la derivació 
feta per l’Hospital Parc Taulí, quan encara no es co-
neix el resultat de l’expedient sancionador obert?

b. Per quina raó el Conseller de Salut dóna una versió 
dels fets que es contradiu amb la que dóna la persona 
afectada i el mateix Hospital Parc Taulí que ha com-
provat que el volant efectivament va ser enviat?

c. Quines gestions ha realitzat el Departament de Salut 
per investigar aquest cas?

d. El departament de Salut s’ha posat en contacte amb 
el senyor Justiniano Villarán i la seva família?

e. El Departament de Salut obrirà un expedient san-
cionador al doctor Juan Luís Maestro León pel cobra-
ment de forma irregular de 8.876 euros al senyor Jus-
tiniano Villarán?

f. El Departament de Salut ha detectat altres casos si-
milars?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats de formació en l’àmbit de 
la sanitat pública patrocinades pels labora-
toris farmacèutics en el període 2010-2012
Tram. 314-02606/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Quantes activitats de formació, en l’àmbit de la sani-
tat pública, han patrocinat els laboratoris farmacèutics 
els anys 2010, 2011 i 2012?

2. Quina ha estat la denominació de l’activitat i l’espe-
cialitat dels professionals que hi han assistit?

3. Quina ha estat l’aportació de cadascun dels labora-
toris farmacèutics?

4. Quina ha estat la compensació que han rebut els la-
boratoris per patrocinar els esmentat cursos?

5. Quin és el criteri del Departament alhora d’establir 
incompatibilitats en la participació dels professionals 
del sistema públic de salut que han d’impartit aques-
tes activitats formatives? Quina és la remuneració es-
tablerta o altres formes de compensació?

6. En concret, quins curos ha patrocinat l’empresa far-
macèutica Astra-Zeneca els anys 2010, 2011 i 2012?

7. Quina ha estat la denominació dels cursos?

8. Quants professionals hi han assistit?

9. Quina ha estat l’aportació a cada curs del laboratori 
Astra-Zeneca?

10. Quina és la compensació que ha rebut el laborato-
ri Astra-Zeneca per patrocinar els esmentats cursos?

11. Quantes activitats de formació ha realitzat el labo-
ratori Astra-Zeneca relacionades amb les rutes assis-
tencials de la depressió?

12. En quines dates i llocs s’han realitzat aquestes ac-
tivitats formatives?

13. Quants professionals hi han participat en aquestes 
activitats i de quines especialitats professionals?

14. Quina aportació va realitzar el laboratori Astra-
Zeneca per la realització de la formació dels professio-
nals de les Rutes assistencials de la depressió?

15. Quina ha estat la compensació que ha rebut a canvi 
el laboratori Astra-Zeneca per la realització d’aquesta 
activitat?

16. Quins professionals, amb noms i cognoms, han 
impartit aquestes activitats formatives?

17. Quina ha estat la remuneració que han percebut els 
professionals per impartir aquestes accions formatives?

18. Quina va ser l’aportació del laboratori Astra-Zene-
ca a l’elaboració de la Guia Clínica de la Depressió a 
Catalunya (2011)?

19. No considera el Departament de Salut que la rea-
lització d’aquestes activitats formatives a càrrec d’em-
preses farmacèutics que comercialitzen fàrmacs en 
el camp de la salut mental genera un conflicte d’inte-
ressos i que pot afavorir el sobre diagnòstic i el sobre 
tractament de les depressions?

20. No considera el Departament de Salut que les ac-
tivitats formatives les hauria de realitzar el mateix 
Departament i no la indústria farmacèutica per evitar 
qualsevol conflicte ètic?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el transferiment del concert de llits de 
l’Hospital Sociosanitari Francolí, de Tarrago-
na, a la Xarxa Social i Sanitària Santa Tecla
Tram. 314-02607/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Per quins motius de caràcter assistencial s’ha acor-
dat transferir el concert de 15 llits de l’Hospital Socio-
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sanitari Francolí (Tarragona), pertanyent a l’empresa 
pública del Servei Català de la Salut GIPSS (Gestió i 
Prestació de Serveis de Salut) a la Xarxa Social i Sani-
tària Santa Tecla, que compta també amb centres so-
ciosanitaris?

2. Per quines raons de caràcter econòmic s’ha pres 
aquesta decisió, quan GIPSS és una empresa sanejada 
econòmicament?

3. Aquesta reducció de llits pot suposar una pèrdua de 
llocs de treball?

4. Si és així quants llocs de treball es poden veure 
afectats?

5. El CatSalut està estudiant el trasllat de les llargues 
estades dels centres sociosanitaris a les residencies ge-
riàtriques?

6. S’està realitzant d’un pla pilot a Catalunya per tal 
d’estudiar l’impacte perjudicial que podria suposar per 
uns proveïdors envers a altres?

7. Si és així perquè no s’ha esperat a avaluar els re-
sultats d’aquest Pla pilot abans de perdre la decisió de 
traslladar el concert de 15 llits de l’Hospital Francolí 
als sociosanitaris de la Xarxa Santa Tecla?

8. Considera el Departament de Salut que en la decisió 
de traspassar aquests llits de l’Hospital Sociosanitari 
Francolí a la Xarxa Santa Tecla s’ha pogut produir al-
guna situació d’incompatibilitats, donat que en el con-
sell d’administració de GIPSS hi participa el senyor 
Joan Maria Adserà, director de la Xarxa Santa Tecla?

9. Es va abstenir el senyor Adserà de participar en l’es-
mentada decisió?

10. Es preveu que es traspassi més capacitat assis-
tencial o serveis de la xarxa pública del CatSalut, de 
l’Institut Català de la Salut o de l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials a la Xarxa Social i Sanitària 
Santa Tecla?

11. Si és així per quines raons es pensa realitzar aquest 
traspàs de capacitat assistencial?

12. Per quina raó es va impedir a l’empresa GIPSS es 
presentés al concurs per gestionar el CAP Muralles?

13. Es va valorar la disminució pressupostària que 
aquesta decisió pot tenir per l’empresa GIPSS?

14. Quin són els canvis que es preveuen realitzar, du-
rant aquesta legislatura, a l’empresa pública GIPSS, 
pel que fa a la dotació del concert, a la capacitat assis-
tencial i al nombre de treballadors?

15. Hi ha intenció de traspassar també el Servei 
d’Atenció Continuada i el Servei d’Urgències Extra-
hospitalàries?

16. Quin són els canvis que es preveuen realitzar, du-
rant aquesta legislatura, amb l’empresa pública Gestió 

de Serveis Sanitari, pel que fa a la dotació del concert, 
a la capacitat assistencial i al nombre de treballadors?

17. Quin són els canvis que es preveuen realitzar, du-
rant aquesta legislatura, amb l’empresa Institut d’As-
sistència Sanitària, pel que fa a la dotació del concert, 
a capacitat assistencial i al nombre de treballadors?

18. Quines són les empreses que realitzen el servei de 
neteja i bugaderia en els centres gestionats per l’em-
presa GIPSS?

19. L’empresa GIPSS té participacions en altres em-
preses?

20. Quina és la denominació d’aquestes empreses i a 
quina activitat es dediquen?

21. Quina és la quantitat que percep l’empresa GIPSS 
pels concerts tant de caràcter sanitari com social, des-
glossat pels diferents conceptes?

22. Quina és la quantitat que percep la Xarxa Social i 
Sanitària Santa Tecla pel concerts, tant de caràcter sa-
nitari com social, desglossat pels diferents conceptes?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa «Impuls de la lectura»
Tram. 314-02608/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Quina valoració fa el departament d’Ensenyament 
del programa Impuls de la lectura?

2) Té previst el Departament d’Ensenyament elabo-
rar algun balanç d’aquest programa i fer-ho arribar als 
grups parlamentaris?

3) Quants centres públics s’han adherit a l’Impuls de 
la lectura?
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4) Quants centres privats-concertats s’han adherit a 
l’Impuls de la lectura?

5) Té previst el Departament d’Ensenyament ampliar 
el programa per a més de dos anys?

6) Considera el Govern que el programa Impuls de la 
lectura ha tingut implicacions en la millora de la com-
petència comunicativa i lingüístic de l’alumnat que ha 
participat en aquest projecte?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negació de famílies de sisè de pri-
mària al fet que llurs fills facin la prova d’ava-
luació de competències bàsiques
Tram. 314-02609/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15897 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1) Té coneixement el Govern de famílies que s’han ne-
gat a fer les proves de competències bàsiques de sisè 
de primària?

2) Quantes famílies s’han negat a realitzar les proves i 
a quants alumnes ha afectat?

3) Ha establert, el Departament d’Ensenyament, un 
dià leg amb l’AMPA d’aquestes escoles o amb les fa-
mílies?

4) Té coneixement el Govern de quins són els motius 
que porten a les famílies a negar-se a realitzar aques-
tes proves?

5) Té previst el Govern portar a terme alguna actuació 
al respecte d’aquesta negativa?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe emès per la Fiscalia Gene-
ral de l’Estat arran d’una denúncia feta per 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre contra el 
canal Xerta-Sénia
Tram. 314-02610/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15898 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin és el capteniment del Govern davant de l’In-
forme que la Fiscalia General de l’Estat ha aportat a la 
causa per la denúncia que va fer la PDE el 2010 con-
tra la construcció d’una bassa de regulació del primer 
sector del canal Xerta-Sènia en una zona protegida del 
Parc Natural dels Ports?

2. Ha realitzat o pensa realitzar el Govern estudis 
d’impacte ambiental específics per valorar les afecta-
cions que la bassa de regulació del primer sector del 
Canal Xerta-Sènia pot tenir atès què es troba en una 
zona catalogada dins la Xarxa Natura 2000, zona LIC 
i zona ZEPA?

3. Pensa el Govern redimensionar el projecte del Ca-
nal Xerta-Sènia en la segona i tercera fase a partir de 
l’informe elaborat per la unitat tècnica de Medi Ambi-
ent i Urbanisme de la Fiscalia General de l’Estat, que 
el considera sobredimensionat?

4. Considera el Govern compatible amb el manteni-
ment del cabal ecològic i la no regressió i salinitza-
ció del Delta de l’Ebre l’extracció de 72 hectòmetres 
cúbics anuals o 10 metres cúbics per segon, que és la 
concessió prevista del projecte de regadiu?

5. Tenint en compte la màxima rendibilitat del Canal 
tant en reg de suport com de transformació (cítrics) es 
preveu un consum de 51 hectòmetres cúbics, que pen-
sa fer el Govern amb els 21 hectòmetres cúbics res-
tants?

6. Quan pensa iniciar el govern la primera fase de re-
gadiu del Canal Xerta-Sènia atès que les obres ja estan 
acabades i a punt per funcionar als termes de Xerta, 
Aldover, i la zona dels Reguers a Tortosa?
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7. Quants diners ha pagat el Govern, durant el 2011, 
2012 i la part corresponent del 2013 a les dues empre-
ses de manteniment contractades per fer-se càrrec del 
manteniment de la primera fase del Canal Xerta-Sènia 
per evitar el seu deteriorament i atès el retard de la po-
sada en funcionament del regadiu?

8. Disposa el Govern d’un nou cens de pagesos i pro-
pietaris interessats en inscriure’s en el projecte de re-
gadiu de forma fefaent o encara es basa en el cens que 
es va fer a efectes consultius l’any 2007 i que xifra en 
11.800 el nombre de pagesos que podrien integrar-se 
al projecte?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics
Tram. 314-02611/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la recaptació total durant els dos pri-
mers trimestres d’implantació de la taxa per a estades 
en establiments turístics a Catalunya? Desglossar per 
mesos.

– Quina ha estat la quantia recaptada a la ciutat de 
Barcelona durant els dos primers trimestres d’implan-
tació de la taxa per a estades en establiments turístics? 
Desglossar per mesos.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla d’infraestruc-
tures del transport de Catalunya 2006-2026
Tram. 314-02612/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’estat d’execució de les diferents actuaci-
ons previstes al Pla d’Infraestructures del Transport 
de Catalunya 2006-2026?

– Quines de les actuacions previstes i no realitzades al 
Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-
2026 són prioritàries per al Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució dels programes del 
Pla comarcal de muntanya 2009-2012
Tram. 314-02613/10

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’estat d’execució dels diferents programes 
previstos al Pla comarcal de Muntanya 2009-2012 per 
a cadascuna de les comarques?
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– Té previst el Govern desenvolupar programes previs-
tos al Pla comarcal de Muntanya 2009-2012 no inici-
ats encara? Quins són aquests programes?

– Té previst el Govern de la Generalitat elaborar n nou 
Pla comarcal de muntanya? En cas afirmatiu, quins 
són els objectius d’aquest nou pla? Quines mesures té 
previst incloure? I quin és el termini de vigència?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

M. Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya
Tram. 314-02614/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 15908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

José Manuel Villegas Pérez, diputat del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– En quina fase es troba la redacció dels Estatuts de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya?

– Té previst l’Agència de Salut Pública de Catalunya la 
creació d’un Consell de Participació? Té el Departa-
ment de Salut la intenció de crear-lo i posar-lo en mar-
xa? En cas afirmatiu, quan pensa fer-ho?

– Ha signat l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
un Conveni marc amb les entitats municipalistes? En 
cas afirmatiu, quin és el contingut d’aquest conveni 
marc?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions i la dotació pressupos-
tària en salut pública amb relació al Pla de 
salut de Catalunya 2011-2015
Tram. 314-02615/10

Formulació
José Manuel villegas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 15909 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

José Manuel Villegas Pérez, diputat del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la situació actual en quant a l’execució de 
les accions claus que plantegen en Salut Publica se-
gons el Pla de Salut de Catalunya actualment vigent 
(2011-2015)?

– Quines son les línies estratègiques en Salut Publica 
pel període de 2013?

– Donat l’actual context de crisi econòmica, quina és 
la dotació pressupostària prevista durant l’any 2013 
per cada línia estratègica en Salut Pública i amb quins 
criteris s’han establert aquesta priorització?

– En quina fase es troba el procés d’elaboració del Pla 
Interpartamental de Salut Pública? Quan té el Depar-
tament de Salut la intenció de presentar-lo?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

José Manuel Villegas Pérez
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a les fede-
racions esportives el 2011 i el 2012
Tram. 314-02616/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines subvencions s’han atorgat a cada unes de les 
Federacions Esportives Catalanes durant els anys 2011 
i 2012?

– Quins criteris s’han usat per a fer aquest repartiment?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
so bre el deute amb les federacions espor-
tives
Tram. 314-02617/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el deute que té la Generalitat amb cada una 
de les Federacions Esportives Catalanes?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a la reducció de subven-
cions a les federacions esportives el 2012
Tram. 314-02618/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15982 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Amb quins criteris s’ha aplicat la reducció de subven-
cions feta l’any 2012 a les Federacions Esportives Ca-
talanes?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retallada de subvencions per a les 
federacions esportives prevista el 2013
Tram. 314-02619/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15983 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta 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 de retallada que té previst fer la 
Secretaria General de l’Esport en les subvencions a les 
Federacions Esportives aquest any 2013?
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– Amb quins criteris es repartirà entre federacions?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte previst per als centres d’alt 
rendiment
Tram. 314-02620/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15984 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin projecte es té per als Centres d’Alt Rendiment, 
des de la Secretaria General de l’Esport?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de futur per a l’Institut Na-
cional d’Educació Física de Catalunya
Tram. 314-02621/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15985 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin projecte de futur es té des del Govern per al 
centre INEFC?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació dels diners de la segona 
ampliació de subvenció per a la Federació 
Catalana de Vela
Tram. 314-02622/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15986 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Exactament a què es destinen els diners de la segona 
ampliació de subvenció per a la Federació Catalana de 
Vela publicada al DOGC de 9 de maig de 2013?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de l’Ajuntament de les Bor-
ges Blanques per a fer una sala de tennis de 
taula que ha estat subvencionat
Tram. 314-02623/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 15987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Què hi ha inclòs en el projecte de l’Ajuntament de 
les Borges Blanques que ha estat subvencionat amb 
425.000 euros amb la finalitat de fer una Sala de Tenis 
Taula? (publicat al DOGC de 9 de maig de 2013)

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord entre l’alcalde de Mataró (Ma-
resme) i el director general de Centres Pú-
blics per a la construcció o la substitució de 
l’edifici de l’Escola Angeleta Ferrer
Tram. 314-02624/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16003 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El dia 30 d’abril, s’ha publicat al butlletí oficial del 
Parlament la resposta de la Consellera d’Ensenyament 
en relació a una pregunta del Grup Mixt sobre l’escola 
Angeleta Ferrer.

En la resposta, la Consellera fa un seguit d’anuncis so-
bre el futur de l’escola en qüestió i també de l’escola 
Joan Coromines, afirmant que tot ha estat acordat amb 
l’Alcalde de Mataró.

La resposta diu textualment: 

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

En la darrera reunió de 6 de febrer de 2013, el director 
general de Centres Públics i l’alcalde de Mataró van 
acordar que la solució més adient és rehabilitar la fà-
brica de paper de Can Fàbregas per ubicar la nova es-
cola Angeleta Ferrer de Mataró. Es proposa un centre 
de 2 línies per integrar, també, l’Escola Coromines. 

És una actuació urgent que s’hauria de fer el més aviat 
possible. Les obres s’iniciaran en funció de la disponi-
bilitat pressupostària del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.»

Coneixem que l’Alcalde de Mataró en data 9 de maig 
ha enviat a la Consellera d’Ensenyament una carta 
mostrant la sorpresa i decepció per aquestes afirma-
cions que nega s’hagin acordat amb el consistori de la 
ciutat mataronina.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– És cert, tal i com diu l’alcalde de Mataró en la seva 
carta enviada a la consellera, que la decisió que apa-
reix a la resposta del 30 d’abril publicada al BOPC no 
ha estat acordada amb ell ni el consistori mataroní? 
I per quins motius?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Alícia Romero Lla-
no, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la contradicció entre la resposta donada 
a un grup parlamentari i la carta de l’alcalde de 
Mataró (Maresme) a la consellera d’Ensenya-
ment sobre l’Escola Angeleta Ferrer
Tram. 314-02625/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16004 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El dia 30 d’abril, s’ha publicat al butlletí oficial del 
Parlament la resposta de la Consellera d’Ensenyament 
en relació a una pregunta del Grup Mixt sobre l’escola 
Angeleta Ferrer.

En la resposta, la Consellera fa un seguit d’anuncis so-
bre el futur de l’escola en qüestió i també de l’escola 
Joan Coromines, afirmant que tot ha estat acordat amb 
l’Alcalde de Mataró.

La resposta diu textualment: 

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

En la darrera reunió de 6 de febrer de 2013, el direc-
tor general de Centres Públics i l’alcalde de Mataró van 
acordar que la solució més adient és rehabilitar la fàbri-
ca de paper de Can Fàbregas per ubicar la nova escola 
Angeleta Ferrer de Mataró. Es proposa un centre de 2 
línies per integrar, també, l’Escola Coromines. És una 
actuació urgent que s’hauria de fer el més aviat possible. 
Les obres s’iniciaran en funció de la disponibilitat pres-
supostària del Govern de la Generalitat de Catalunya.»

Coneixem que l’Alcalde de Mataró en data 9 de maig 
ha enviat a la Consellera d’Ensenyament una carta 
mostrant la sorpresa i decepció per aquestes afirma-
cions que nega s’hagin acordat amb el consistori de la 
ciutat mataronina.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Com explica aquesta contradicció entre la resposta 
donada a un grup parlamentari i la carta de l’alcalde? 
Quins són els motius?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Alícia Romero Lla-
no, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el desmentiment de la conselle-
ra d’Ensenyament amb relació a la resposta 
donada a un grup parlamentari sobre l’Es-
cola Angeleta Ferrer, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-02626/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16005 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El dia 30 d’abril, s’ha publicat al butlletí oficial del 
Parlament la resposta de la consellera d’Ensenyament 
en relació a una pregunta del Grup Mixt sobre l’escola 
Angeleta Ferrer.

En la resposta, la consellera fa un seguit d’anuncis so-
bre el futur de l’escola en qüestió i també de l’escola 

Joan Coromines, afirmant que tot ha estat acordat amb 
l’Alcalde de Mataró.

La resposta diu textualment: 

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

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

Coneixem que l’alcalde de Mataró en data 9 de maig 
ha enviat a la consellera d’Ensenyament una carta 
mostrant la sorpresa i decepció per aquestes afirma-
cions que nega s’hagin acordat amb el consistori de la 
ciutat mataronina.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Desmentirà la consellera la seva resposta donada al 
Parlament, tal i com li demana l’alcalde de Mataró?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Alícia Romero Lla-
no, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri de no tenir en compte els 
ajuntaments en les decisions que afecten 
les escoles
Tram. 314-02627/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16006 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia Ro-
mero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El dia 30 d’abril, s’ha publicat al butlletí oficial del 
Parlament la resposta de la Consellera d’Ensenyament 
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en relació a una pregunta del Grup Mixt sobre l’escola 
Angeleta Ferrer.

En la resposta, la Consellera fa un seguit d’anuncis so-
bre el futur de l’escola en qüestió i també de l’escola 
Joan Coromines, afirmant que tot ha estat acordat amb 
l’alcalde de Mataró.

La resposta diu textualment: 

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

En la darrera reunió de 6 de febrer de 2013, el direc-
tor general de Centres Públics i l’alcalde de Mataró van 
acordar que la solució més adient és rehabilitar la fàbri-
ca de paper de Can Fàbregas per ubicar la nova escola 
Angeleta Ferrer de Mataró. Es proposa un centre de 2 
línies per integrar, també, l’Escola Coromines. És una 
actuació urgent que s’hauria de fer el més aviat possible. 
Les obres s’iniciaran en funció de la disponibilitat pres-
supostària del Govern de la Generalitat de Catalunya.»

Coneixem que l’Alcalde de Mataró en data 9 de maig 
ha enviat a la consellera d’Ensenyament una carta 
mostrant la sorpresa i decepció per aquestes afirma-
cions que nega s’hagin acordat amb el consistori de la 
ciutat mataronina.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Ha establert la Conselleria, com a criteri, decidir 
unilateralment les decisions que afecten a les escoles 
dels diversos municipis catalans, sense considerar als 
Ajuntaments?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Alícia Romero Lla-
no, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició de permisos de prospecció 
per a l’extracció d’urani de Minera del Río 
Alagón, SL, a l’alta Anoia i el Solsonès
Tram. 314-02628/10

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten les preguntes següents, per tal 
que els siguin contestades amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

En relació a la petició de prospeccions per l’extracció 
d’urani feta per l’empresa Minera del Río Alagón, SL, 
filial de l’australiana Berkeley Resources Limited que 
afecta a 9 municipis de l’Alta Anoia i Solsonès.

1. És coneixedor el Govern de la petició, per part de 
l’empresa Minera del Río Alagón, SL, de permisos 
de prospecció per l’extracció d’urani en una àrea que 
afecta els municipis de Castellfollit de Riubregós, Ca-
longe de Segarra, la Molsosa, Sant Pere Sallavinera, 
Calaf, els Prats de Rei, Veciana, Pujalt i Sant Martí 
Sesgueioles?

2. Quins tràmits ha fet fins ara el Govern en relació a la 
petició, per part de l’empresa Minera del Río Alagón, 
SL, de permisos de prospecció per l’extracció d’urani 
en una àrea que afecta els municipis de Castellfollit de 
Riubregós, Calonge de Segarra, la Molsosa, Sant Pere 
Sallavinera, Calaf, els Prats de Rei, Veciana, Pujalt i 
Sant Martí Sesgueioles?

3. Té coneixement el govern de si a data d’avui hi han 
dos jaciments d’urani, denominats «sol» i «luna», re-
gistrats en el cadastre miner a nom de Minera del Río 
Alagón, SL, en el municipi de Calaf?

4. Ha consultat el Govern els Ajuntaments dels muni-
cipis afectats per la petició, per part de l’empresa Mi-
nera del Río Alagón, SL, de permisos de prospecció 
per l’extracció d’urani en una àrea que afecta als muni-
cipis de Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segar-
ra, la Molsosa, Sant Pere Sallavinera, Calaf, els Prats 
de Rei, Veciana, Pujalt i Sant Martí Sesgueioles?

5. A data d’avui, els ajuntaments dels municipis afec-
tats han presentat alguna al·legació a la petició?

6. Quin és el criteri que pensa aplicar el govern en cas 
que es presenti la petició ferma d’autorització de per-
mís de prospecció per l’extracció d’urani en una àrea 
que afecta els municipis de Castellfollit de Riubregós, 
Calonge de Segarra, la Molsosa, Sant Pere Sallavine-
ra, Calaf, els Prats de Rei, Veciana, Pujalt i Sant Martí 
Sesgueioles?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Laura Massana Mas Sara Vilà Galan
Diputada GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els consells comarcals del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb què 
s’ha reunit la vicepresidenta
Tram. 314-02629/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En el desenvolupament de les seves funcions, amb 
quins consells comarcals del Camp de Tarragona i de 
les Terres de l’Ebre ha mantingut reunions la vicepre-
sidenta del Govern?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’esquerda apareguda a Barberà de la 
Conca (Conca de Barberà)
Tram. 314-02630/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16021 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Fa més de dos anys va aparèixer al poble de Barberà 
de la Conca una esquerda que travessa el poble d’est a 
oest i que es motiu d’estudi per part de l’Institut Ge-
ològic de la Generalitat de Catalunya, quins són els 
resultats dels esmentats estudis i quin pronòstic hi ha 
respecte a aquest fenomen?

2. A partir dels estudis de l’Institut Geològic quines ac-
tuacions i calendari d’execució té previstes el govern?

3. Ha previst el Govern alguna partida pressupostària per 
donar resposta al problema de l’esquerda i les conseqüèn-
cies que comporta, què l’Ajuntament amb el seu pressu-
post ordinari i sense ajut no pot assumir? I si és així, 
amb quina quantitat està dotada l’esmentada partida?

4. En cas que no s’hagi previst cap partida pel moment 
pensa el Govern aprovar algun pla específic amb dota-
ció pressupostària per tal que l’ajuntament de Barberà 
de la Conca pugui fer front a les despeses extraordinà-
ries que suposa l’existència de l’esquerda?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2013 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures per a protegir els drets dels 
mutualistes de la Mútua Previsora Barcelona
Tram. 314-02631/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 16054 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, diputada del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, conforme a lo establecido en los 
artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contesta-
da con respuesta escrita.

En virtud de las noticias publicadas el pasado 12 de 
abril de 2013 sobre la decisión de la Generalitat de 
sustituir la junta directiva de Mutua Previsora Barce-
lona por BDO Auditores debido a una gestión «poco 
diligente» y, al encontrarnos en el plazo para la entre-
ga del informe de la situación real de la entidad

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Qué medidas piensa adoptar la Generalitat para ga-
rantizar las provisiones para la prestación de la renta 
de vejez que se vieron obligados a cancelar anticipa-
damente por la gestión de Mutua Previsora Barcelona?
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– ¿Cuál es el protocolo de actuación que va adoptar la 
Generalitat frente a esta situación?

– ¿Qué medidas se van adoptar por parte de la Gene-
ralitat para proteger y velar por los derechos de todos 
los mutualistas afectados?

– Por parte de la Dirección General de Política Finan-
ciera, Seguros y Tesoro, en calidad de órgano supervi-
sor, ¿se ha detectado irregularidades en otras mutuas 
o entidades afines similares a las detectades en Mutua 
Previsora Barcelona?

Palau del Parlament, 14 de mayo de 2013 

Inés Arrimadas García
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ecògrafs dels centres de salut
Tram. 314-02632/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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’ecògrafs a disposició i per quins 
usos dels Centres de Salut a Abril de 2013, i quina 
formació s’ha realitzat als professionals sanitaris de 
l’atenció primària?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri d’ús del Doppler a l’atenció 
primària per a detectar lesions vasculars a la 
caròtida o en lesions o insuficiència venosa
Tram. 314-02633/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 criteri del Departament de Salut en rela-
ció a l’ús del Doppler a l’atenció primària per detectar 
lesions vasculars a la caròtida o en lesions o insuficièn-
cia venosa?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cartera de serveis de l’atenció pri-
mària i les mesures per a fer-la més resoluti-
va d’acord amb el Pla d’innovació d’atenció 
primària i salut comunitària
Tram. 314-02634/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 és la cartera de serveis de l’atenció primària a 
Maig de 2013 i quins són els plantejaments per fer més 
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resolutiva l’atenció primària, seguint el «Pla d’Innova-
ció de l’Atenció Primària»?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els centres d’urgències d’atenció primària
Tram. 314-02635/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 mapa i activitat dels CUAPs l’any 2013, 
comparant any a any des de la seva creació i quin són 
els plans de futur pel període 2013-2016?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat d’urgències a Osona del 
2007 ençà
Tram. 314-02636/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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’activitat d’urgències a la comarca 
d’Osona, d’atenció primària, hospitalària, i l’activació 
des de 061-112-transport sanitari urgent l’any 2012 i el 
primer trimestre de 2013, i els sis anys anteriors?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’alta resolució
Tram. 314-02637/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 model territorial dels Centres d’Alta Re-
solució, el nombre i ubicació, la cartera de serveis i els 
plans de futur pel període 2013-2016?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions previstes en el ma-
pa escolar de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02638/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 16157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.



28 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 91

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 76

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines modificacions hi ha previstes en el mapa es-
colar de la ciutat de Viladecans per als pròxims cursos?

– S’han parlat amb l’Ajuntament i la resta de la comu-
nitat educativa? Quina previsió de comunicació i dià-
leg hi ha?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acomiadament d’investigadors dels 
centres de recerca biomèdica vinculats a 
hospitals
Tram. 314-02639/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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, perfils i motius d’acomiadaments 
d’investigadors (sèniors i post doctorats i recents in-
corporacions) en els centres de Recerca biomèdica 
vinculats a Hospitals: IDIBELL-Bellvitge, IDIBAPS-
Clínic, IRVH-Vall Hebron, IDIBGI-Trueta, IRLleida-
Arnau de Vilanova, IRTarragona-Joan XXIII, IRParc 
de Salut Mar-Hospital del Mar, IRSant Pau i IRGer-
mans Trias i Pujol?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost i del perso-
nal dels centres Cerca vinculats a la recerca 
biomèdica
Tram. 314-02640/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 pressupost (total, apor-
tacions del Departament de Salut i del Departament 
responsable de recerca, les aportacions per estructura 
de l’Estat i dels fons europeus i privats) i del personal 
(especificar categories i fórmules contractuals) per ca-
da centre Cerca vinculat a temes biomèdics, des de la 
seva creació fins el 2013?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les avaluacions fetes als centres Cer-
ca vinculats a la salut justificatives de l’aco-
miadament d’investigadors
Tram. 314-02641/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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: 
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– Quines avaluacions internes, externes i per part dels 
Departaments de Salut i Economia i Coneixements 
s’han fet als c entres Cerca vinculats a Salut per a de-
cidir acomiadaments de professionals investigadors de 
llarga trajectòria?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’investigadors del sistema 
de recerca finançat o cofinançat amb pro-
grames de l’Estat i sobre els plans per a mi-
nimitzar la reducció de fons estatals
Tram. 314-02642/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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’investigadors al sistema de re-
cerca de Catalunya Miquel Servet i altres fórmules 
contractuals finançades o co-finançades per diferents 
programes del Plan Nacional de Investigación y De-
sarrollo durant els anys 2003-2013 i quins plans té el 
Govern de la Generalitat per minimitzar la reducció 
de fons estatals?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució pressupostària de l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
Tram. 314-02643/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 sigut l’evolució pressupostària del IDI-
BELL des de la seva creació fins a l’actualitat (2013) 
i quin són els motius del dèficit i quines actuacions 
dutes a terme per trobar l’equilibri, ingressos i des-
peses?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les avaluacions fetes a l’Institut d’In-
vestigacions Biomèdiques August Pi i Su-
nyer i a l’Institut de Recerca Vall d’Hebron 
justificatives de l’acomiadament d’investiga-
dors
Tram. 314-02644/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 són els motius i mecanismes d’avaluació fets 
al IDIBAPS-Clínic i IRVH-Vall Hebron per decidir 
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els acomiadaments d’investigadors els anys 2012 
i 2013?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de convocatòria de la reunió del 
Pacte nacional per a la recerca i la innovació
Tram. 314-02645/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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: 

– En quina data té previst el Govern convocar la reunió 
del Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del tancament del centre 
de salut de Fenals, de Lloret de Mar
Tram. 314-02646/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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: 

– Quins són els motius pel tancament del Centre de 
Salut de Fenals a Lloret de Mar en ple inici de l’alta 
temporada turística?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’activitat als centres de salut de Fenals, 
de Rieral i Centre, de Lloret de Mar, el 2012 
i el 2013
Tram. 314-02647/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 va ser l’activitat l’any 2012 i 2013, mes a mes, 
comparat des l’obertura al Centre de Salut de Fenals, 
Rieral i Centre a Lloret de Mar?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la quantitat contractada pel Servei Català 
de la Salut a la Corporació de Salut del Ma-
resme i La Selva durant el període 2003-2013
Tram. 314-02648/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la quantitat contractada per part del 
CatSalut a la Corporació Maresme La Selva cadascun 
dels anys del període 2003-2013 (segons carta infor-
mativa del CatSalut i baixada de tarifes aprovada)?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de serveis sanitaris per a 
Lloret de Mar (Selva) per al 2013 i el 2014
Tram. 314-02649/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 16171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 és la proposta de serveis per l’any 2013 i 2014 
per part del Departament de Salut, CatSalut i Corpo-
ració de la Selva-Maresme a la ciutat de Lloret de Mar 
en relació als tres centres de Salut: Centre, Rieral i Fe-
nals, per l’atenció sociosanitària, d’urgències i trans-
port sanitari?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes per a elaborar un pla de 
xarxes de proximitat del sector agroalimentari
Tram. 314-02650/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16177 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Àngel Ros i Domin-
go, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Ha iniciat el Govern els contactes amb el sector agroali-
mentari per l’elaboració d’un pla de xarxes de proximitat?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2013 

Núria Ventura Brusca Àngel Ros i Domingo
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels treballs per a elabo-
rar un pla de xarxes de proximitat del sector 
agroalimentari
Tram. 314-02651/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16178 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Àngel Ros i Domin-
go, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin tràmit es troben els treballs per l’elaboració 
d’un pla estratègic de xarxes de proximitat del sector 
agroalimentari?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2013 

Núria Ventura Brusca Àngel Ros i Domingo
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a aprovar el pla de 
xarxes de proximitat del sector agroalimentari
Tram. 314-02652/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16179 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Àngel Ros i Domin-
go, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan té previst el Govern aprovar el pla estratègic 
de xarxes de proximitat del sector agroalimentari?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2013 

Núria Ventura Brusca Àngel Ros i Domingo
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació hotelera a la Costa Brava 
per Setmana Santa
Tram. 314-02653/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’ocupació hotelera durant la setmana 
santa 2013 als establiments de la marca turística Costa 
Brava? Desglossar per tipus d’establiment, procedèn-
cia dels visitants i evolució respecte l’any anterior.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació hotelera a la Costa de Bar-
celona per Setmana Santa
Tram. 314-02654/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’ocupació hotelera durant la setmana 
santa 2013 als establiments de la marca turística Costa 
Barcelona? Desglossar per tipus d’establiment, proce-
dència dels visitants i evolució respecte l’any anterior.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació hotelera a Barcelona per 
Setmana Santa
Tram. 314-02655/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’ocupació hotelera durant la setmana 
santa 2013 als establiments de la marca turística Bar-
celona? Desglossar per tipus d’establiment, procedèn-
cia dels visitants i evolució respecte l’any anterior.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació hotelera a la Costa Daura-
da per Setmana Santa
Tram. 314-02656/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’ocupació hotelera durant la setmana san-
ta 2013 als establiments de la marca turística Costa 
Daurada? Desglossar per tipus d’establiment, proce-
dència dels visitants i evolució respecte l’any anterior.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació hotelera a les Terres de 
l’Ebre per Setmana Santa
Tram. 314-02657/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’ocupació hotelera durant la setmana san-
ta 2013 als establiments de la marca turística Terres de 
l’Ebre? Desglossar per tipus d’establiment, procedència 
dels visitants i evolució respecte l’any anterior.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació hotelera a les Terres de 
Lleida per Setmana Santa
Tram. 314-02658/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’ocupació hotelera durant la setmana san-
ta 2013 als establiments de la marca turística Terres de 
Lleida? Desglossar per tipus d’establiment, procedència 
dels visitants i evolució respecte l’any anterior.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació hotelera a la Catalunya 
Central per Setmana Santa
Tram. 314-02659/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’ocupació hotelera durant la setmana san-
ta 2013 als establiments de la marca turística Catalunya 
Central? Desglossar per tipus d’establiment, procedèn-
cia dels visitants i evolució respecte l’any anterior.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació hotelera a la Vall d’Aran per 
Setmana Santa
Tram. 314-02660/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’ocupació hotelera durant la setmana 
santa 2013 als establiments de la marca turística Val 
d’Aran? Desglossar per tipus d’establiment, procedèn-
cia dels visitants i evolució respecte l’any anterior.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació hotelera a als Pirineus per 
Setmana Santa
Tram. 314-02661/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat l’ocupació hotelera durant la setmana 
santa 2013 als establiments de la marca turística Piri-
neus? Desglossar per tipus d’establiment, procedència 
dels visitants i evolució respecte l’any anterior.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la 
Costa Brava per a l’estiu
Tram. 314-02662/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina preveu el Govern que sigui l’ocupació hotele-
ra durant la temporada turística d’estiu als establiments 
de la marca turística Costa Brava? Desglossar per tipus 
d’establiment i procedència dels futurs visitants.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la 
Costa de Barcelona per a l’estiu
Tram. 314-02663/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina preveu el Govern que sigui l’ocupació hotelera du-
rant la temporada turística d’estiu als establiments de 
la marca turística Costa Barcelona? Desglossar per ti-
pus d’establiment i procedència dels futurs visitants.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’ocupació hotelera a 
Barcelona per a l’estiu
Tram. 314-02664/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina preveu el Govern que sigui l’ocupació hote-
lera durant la temporada turística d’estiu als establi-
ments de la marca turística Barcelona? Desglossar per 
tipus d’establiment i procedència dels futurs visitants.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la 
Costa Daurada per a l’estiu
Tram. 314-02665/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina preveu el Govern que sigui l’ocupació hotelera du-
rant la temporada turística d’estiu als establiments de 
la marca turística Costa Daurada? Desglossar per tipus 
d’establiment i procedència dels futurs visitants.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’ocupació hotelera a les 
Terres de l’Ebre per a l’estiu
Tram. 314-02666/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina preveu el Govern que sigui l’ocupació hotelera 
durant la temporada turística d’estiu als establiments 
de la marca turística Terres de l’Ebre? Desglossar per 
tipus d’establiment i procedència dels futurs visitants.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’ocupació hotelera a les 
Terres de Lleida per a l’estiu
Tram. 314-02667/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina preveu el Govern que sigui l’ocupació hotelera du-
rant la temporada turística d’estiu als establiments de 
la marca turística Terres de Lleida? Desglossar per ti-
pus d’establiment i procedència dels futurs visitants.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la 
Catalunya Central per a l’estiu
Tram. 314-02668/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina preveu el Govern que sigui l’ocupació hotele-
ra durant la temporada turística d’estiu als establiments 
de la marca turística Catalunya Central? Desglossar per 
tipus d’establiment i procedència dels futurs visitants.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la 
Vall d’Aran per a l’estiu
Tram. 314-02669/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina preveu el Govern que sigui l’ocupació hotelera 
durant la temporada turística d’estiu als establiments 
de la marca turística Val d’Aran? Desglossar per tipus 
d’establiment i procedència dels futurs visitants.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’ocupació hotelera als 
Pirineus per a l’estiu
Tram. 314-02670/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina preveu el Govern que sigui l’ocupació hote-
lera durant la temporada turística d’estiu als establi-
ments de la marca turística Pirineus? Desglossar per 
tipus d’establiment i procedència dels futurs visitants.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de llocs de treball que ge-
nera la temporada turística d’estiu
Tram. 314-02671/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants llocs de treball preveu el Govern que es creïn a 
Catalunya gràcies a l’activitat que es genera arran de 
la temporada turística d’estiu? Desglossar per marca 
turística.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de la Generali-
tat desocupats a les comarques de Tarragona
Tram. 314-02672/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quants habitatges del parc d’habitatges de la Gene-
ralitat situats a les comarques de Tarragona es troben 
buits? Desglossar per municipis, règim de comercialit-
zació i temps que porten buits.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la densitat del trànsit de la carretera 
TV-3141 entre Reus i Cambrils
Tram. 314-02673/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Ha dut a terme el Govern algun tipus d’estudi per a va-
lorar la densitat de trànsit de la carretera TV-3141 de 
Reus a Cambrils? En cas afirmatiu, quan s’ha dut a 
terme l’últim estudi i quin ha estat el seu resultat?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els paràmetres per a justificar el des-
doblament d’una carretera
Tram. 314-02674/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els paràmetres òptims de vehicles que jus-
tifiquen el desdoblament d’una carretera?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació d’un centre comercial de 
fabricants a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02675/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la posició del Govern de la Generalitat en re-
lació a la instal·lació del centre comercial outlet Vila-
decans The Style Oulets al municipi de Viladecans 
(Baix Llobregat)?

– Considera el Govern que el projecte d’outlet que es 
vol implantar al municipi de Viladecans és compati-
ble amb el model econòmic i comercial que impulsa 
el propi Govern?
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– Té previst el Govern com es finançarà el cost d’ur-
banització del terrenys propietat de la Generalitat on 
s’instal·larà el futur outlet al municipi de Viladecans?

– Quin és el cost de venda i el cost d’urbanització 
del terrenys que són propietat de la Generalitat i on 
s’instal·larà el centre comercial outlet a Viladecans?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les millores a la xarxa de rodalia per a 
facilitar l’accés a un centre comercial de fa-
bricants a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02676/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les millores a la xarxa de rodalies anun-
ciades pel Govern per facilitar l’accés al complex co-
mercial Viladecans The Style Outlet que es vol im-
plantar al municipi de Viladecans?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els 
ajuntaments de la província de Tarragona
Tram. 314-02677/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute actual de la Generalitat amb els 
ajuntaments dels municipis de la província de Tarra-
gona? Desglossar per municipis.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb les em-
preses de transport sanitari que cobreixen 
la província de Tarragona
Tram. 314-02678/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute actual de la Generalitat amb les em-
preses del transport sanitari que operen a la província 
de Tarragona? Desglossar per empreses.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els con-
sells comarcals de la província de Tarragona
Tram. 314-02679/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute actual de la Generalitat amb els 
consells comarcals de les comarques de la província 
de Tarragona? Desglossar per consell comarcal.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els cen-
tres educatius concertats de la província de 
Tarragona
Tram. 314-02680/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute actual de la Generalitat derivat dels 
concerts educatius de centres situats a la província de 
Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb les far-
màcies de la província de Tarragona
Tram. 314-02681/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute actual de la Generalitat amb les far-
màcies situades a municipis de la província de Tarra-
gona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els cen-
tres sanitaris concertats de la província de 
Tarragona
Tram. 314-02682/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute actual de la Generalitat derivat dels 
concerts sanitaris de centres sanitaris situats a la pro-
víncia de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els be-
neficiaris de la Llei de la dependència de la 
província de Tarragona
Tram. 314-02683/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute actual de la Generalitat amb els be-
neficiaris de la Llei de la Dependència que resideixen a 
la província de Tarragona? Desglossar per comarques.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb les enti-
tats del tercer sector de la província de Tar-
ragona
Tram. 314-02684/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el deute actual de la Generalitat amb les en-
titats i organitzacions del tercer sector de la província 
de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb les em-
preses de transport públic de la província de 
Tarragona
Tram. 314-02685/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute actual de la Generalitat amb les em-
preses del transport públic de la província de Tarrago-
na? Desglossar empresa.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb les uni-
versitats de la província de Tarragona
Tram. 314-02686/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el deute actual de la Generalitat amb les uni-
versitats de la província de Tarragona? Desglossar per 
universitat.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a satisfer el deu-
te de la Generalitat amb els ajuntaments de 
la província de Tarragona
Tram. 314-02687/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la Ge-
neralitat amb els ajuntaments dels municipis de la pro-
víncia de Tarragona? Desglossar per municipis.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a satisfer el deu-
te de la Generalitat amb les empreses de 
transport sanitari que cobreixen la província 
de Tarragona
Tram. 314-02688/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la Ge-
neralitat amb les empreses del transport sanitari que ope-
ren a la província de Tarragona? Desglossar per empreses.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a satisfer el deu-
te de la Generalitat amb els consells comar-
cals de la província de Tarragona
Tram. 314-02689/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la Ge-
neralitat amb els consells comarcals de les comarques 
de la província de Tarragona? Desglossar per consell 
comarcal.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a satisfer el deu-
te de la Generalitat amb els centres educa-
tius concertats de la província de Tarragona
Tram. 314-02690/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la 
Generalitat derivat dels concerts educatius de centres 
situats a la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a satisfer el deu-
te de la Generalitat amb les farmàcies de la 
província de Tarragona
Tram. 314-02691/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la 
Generalitat amb les farmàcies situades a municipis de 
la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a satisfer el deu-
te de la Generalitat amb els centres sanitaris 
concertats de la província de Tarragona
Tram. 314-02692/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la 
Generalitat derivat dels concerts sanitaris de centres 
sanitaris situats a la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el termini previst per a satisfer el deute de 
la Generalitat amb els beneficiaris de la Llei 
de la dependència de la província de Tarragona
Tram. 314-02693/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la 
Generalitat amb els beneficiaris de la Llei de la De-
pendència que resideixen a la província de Tarragona? 
Desglossar per comarques.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a satisfer el deu-
te de la Generalitat amb les entitats del ter-
cer sector de la província de Tarragona
Tram. 314-02694/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la 
Generalitat amb les entitats i organitzacions del tercer 
sector de la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el termini previst per a satisfer el deute de 
la Generalitat amb les empreses de transport 
públic de la província de Tarragona
Tram. 314-02695/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la 
Generalitat amb les empreses del transport públic de 
la província de Tarragona? Desglossar empreses.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a satisfer el deu-
te de la Generalitat amb les universitats de la 
província de Tarragona
Tram. 314-02696/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan preveu el Govern satisfer el deute actual de la Ge-
neralitat amb les universitats de la província de Tarra-
gona? Desglossar per universitat.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost de l’empresa 
pública Gestió i Prestació de Serveis de Sa-
lut a la Regió Sanitària del Camp de Tarrago-
na en el període 2003-2013
Tram. 314-02697/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució del pressupost de l’empresa 
pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS) 
al Camp de Tarragona el darrers anys 2003-2013 i qui-
na és l’activitat desglossada per serveis i programes i 
any a any?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions que té atorgades l’em-
presa pública Gestió i Prestació de Serveis 
de Salut a la Regió Sanitària del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-02698/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el paper que dóna el Departament de Salut-
CatSalut a l’empresa pública Gestió i Prestació de Ser-
veis de Salut (GIPSS), sol o compartit amb l’ICS-Hos-
pital Joan XXIII, dins la Regió Sanitària del Camp de 
Tarragona per l’any 2013 i següents 2014-2016?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els llits de llarga estada suprimits a l’Hos-
pital Sociosanitari Francolí, de Tarragona
Tram. 314-02699/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants llits de llarga estada s’han suprimit a l’Hos-
pital sociosanitari Francolí a Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits, el pressupost i els 
serveis sanitaris que gestiona la Xarxa Sant 
Pau i Santa Tecla
Tram. 314-02700/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 

del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants llits gestiona la Xarxa Sant Pau i Santa Tecla 
i quin serà finalment el pressupost, nombre i tipologia 
de serveis (sociosanitari de subaguts, convalescència, 
cures pal·liatives, Hospital de Dia, UFISS geriàtrica i 
de malalties neurodegeneratives, PADES, Hospitalit-
zació a domicili,...) per enguany i pels anys 2013-2016 
en el context de l’acord estratègic ICS-Xarxa Tecla-
GIPSS i en els acords de Regió amb Sagessa i Pius 
Hospital de Valls?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació de l’empresa pública 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de 
Tarragona, al grup Institut Català de la Salut
Tram. 314-02701/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 16246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Contempla el Departament de Salut que l’empresa 
GIPPS de Tarragona s’incorpori al Grup ICS en els 
propers mesos o l’any 2014 atès que comparteixen 
molts serveis i es complementen?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el plec de licitació de l’Equip de Valo-
ració de Maltractaments Infantils
Tram. 314-02702/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les pre-
guntes següents, per tal que li siguin contestades amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El passat 14 de maig va sortir publicat el concurs per 
a la «Gestió de servei públic, en la modalitat de con-
cessió, del servei de diagnòstic dels infants acollits als 
centres d’acollida de l`àmbit del Servei d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència dels Serveis Territorials de 
Girona del Departament de Benestar Social i Família, 
i de les funcions de l’Equip de Valoració de Maltracta-
ments Infantils (Evami) - Exp. BE-2013-1090».

És el primer plec de licitació Evami en què l’oferta 
econòmica és de 65 punts i la tècnica de 35, posant de 
manifest una vegada més, les males pràctiques en la 
contractació pública per part de la Generalitat de Ca-
talunya.

1. Com valora el Govern aquesta nova proporció 35/65 
en el ple de licitació Evami?

2. Quins motius han conduït al Govern a puntuar en 
una proporció superior l’oferta econòmica per davant 
del projecte tècnic per primera vegada en la licitació 
d’un Evami?

3. Com argumenta el Govern la manca de limitació 
de la baixa temerària per tal de garantir uns mínims de 
qualitat?

4. Creu el Govern que amb actuacions com aquesta 
dóna compliment als acords assolits amb el tercer sec-
tor social?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya i la sala d’aquest centre
Tram. 314-02703/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 16337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

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 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: 

D’acord a la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya cal garantir un siste-
ma de seguretat més eficaç i eficient en l’assoliment 
dels resultats desitjables com en l’ús racional i sos-
tenible dels recursos públics i per suposat lluny d’un 
model de seguretat policial que exclou els diferents 
serveis públics i la societat. És per aquest motiu que 
els principis generals estableixen entre altres «eficà-
cia de l’acció publica i eficiència en l’assignació de 
recursos i mitjans, proporcionalitat de la interven-
ció i coresponsabilitat, complementarietat, coordi-
nació i cooperació d’autoritats i administracions i 
serveis».

1. Què és un Cecor policial i on està recollida la seva 
creació i regulació?

2. Quines són les funcions que s’executen o requeri-
ments tècnics que no poden dur-se a terme a cap de les 
sales de coordinació policials existents i només es po-
den dur a terme a la sala Cecat Barcelona?

3. Qui determina la necessitat de muntar un Cecor po-
licial a la sala Cecat i qui autoritza l’ocupació de la sa-
la Cecat només per funcions policials?

4. Qui ordena el trasllat de les funcions de protecció 
civil a un altre sala?

5. Quantes posicions te la sala Cecat Barcelona i per a 
quins operadors i serveis? Quantes posicions te la sala 
de contingència on es trasllada el Cecat i per a quins 
operadors i serveis?

6. Quina és la sala de crisis del Cecat a la sala de con-
tingència? Quins recursos tecnològics disposa aquesta 
sala de crisis provisional i quins no disposa?
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7. Quants Cecors policials s’han fet al Departament 
d’Interior ocupant la sala Cecat Barcelona i amb motiu 
de quins actes o manifestacions?

8. En quant d’aquests actes ha coincidit l’activació 
d’un pla d’emergències activat o algun acte preventiu 
d’emergències?

9. Durant els Cecors policials al Cecat Barcelona: amb 
quina sala policial s’ha coordinat el Cecat? i amb quina 
sala policial s’ha coordinat la sala central de Bombers? 
I amb quina sala policial s’ha coordinat el Civicat?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres de rehabi-
litació del convent del Carme, de Valls (Alt 
Camp), per a emplaçar-hi l’Escola Enxaneta
Tram. 314-02704/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el calendari d’execució i finalització de les 
obres de rehabilitació del convent del Carme, seu de 
l’Escola Enxaneta de Valls?

– Quina és el finançament previst per dur a terme les 
obres de rehabilitació del convent del Carme al muni-
cipi de Valls?

– Quina ha estat l’aportació econòmica satisfeta per 
la Generalitat fins al dia d’avui per a contribuir a les 
obres de rehabilitació del convent del Carme a Valls?

– Quin és l’import total que ha de finançar la Gene-
ralitat per a les obres de rehabilitació del convent del 
Carme a Valls?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes a l’antic pre-
ventori de la Savinosa, de Tarragona
Tram. 314-02705/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Què té previst fer el Govern de la Generalitat amb l’an-
tic preventori de la Savinosa a la ciutat de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament definitiu a Valls (Alt 
Camp) del Museu Casteller de Catalunya
Tram. 314-02706/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– És la ciutat de Valls la ubicació definitiva del Museu 
Casteller de Catalunya?

– Per quins motius s’han descartat ubicar el Museu 
Casteller de Catalunya a les dues anteriors ubicacions 
anunciades del Govern?

– Quan preveu el Govern iniciar les obres del nou 
Museu Casteller de Catalunya a la vila de Valls?
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– Com seran finançades les obres de construcció 
d’aquest nou Museu Casteller de Catalunya a Valls? 
Quina serà la part corresponent a la Generalitat?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a la reobertura de 
la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona
Tram. 314-02707/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quan té previst el Govern obrir de nou al públic la Necrò-
polis Paleocristiana de Tarragona, tancada fa ja alguns 
anys com a conseqüència de les obres de remodelació?

– Té en compte el Govern la importància de tenir ober-
ta la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona davant l’im-
minent revisió del títol de Patrimoni de la Humanitat 
per part de la UNESCO de la ciutat de Tarragona?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de les instal·lacions de 
l’Institut Baix Penedès, del Vendrell
Tram. 314-02708/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern solucionar les deficiències exis-
tents en les instal·lacions de l’IES Baix Penedès del 
Vendrell?

– Quines accions de millora té previst el Govern posar 
en marxa a l’IES Baix Penedès del Vendrell?

– Quin és el calendari amb el que treballa el Govern 
per dur a terme aquestes millores a l’IES Baix Pene-
dès del Vendrell?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció del projecte 
Barcelona World
Tram. 314-02709/10

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 16346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 21.05.2013

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Té coneixement el Govern de la previsió d’inici de 
les obres de construcció del projecte d’oci Barcelona 
World, i de la finalització de les mateixes?

– En quantes fases es construirà el projecte d’oci Bar-
celona World i en què consisteixen cada fase?

– Quin serà el cost total per a la Generalitat de la cons-
trucció del complex d’oci?

– Està garantit el finançament del projecte i quin paper 
té la Generalitat en aquest aspecte?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2013 

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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	Tram. 311-00428/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la sobreocupació dels centres penitenciaris
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió dels protocols de detecció de maltractaments als interns dels centres penitenciaris
	Tram. 311-00431/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la mesura disciplinària d’immobilització als centres penitenciaris
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	Tram. 314-02631/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ecògrafs dels centres de salut
	Tram. 314-02632/10
	Formulació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’urgències d’atenció primària
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost i del personal dels centres Cerca vinculats a la recerca biomèdica
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’investigadors del sistema de recerca finançat o cofinançat amb programes de l’Estat i sobre els plans per a minimitzar la reducció de fons estatals
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució pressupostària de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
	Tram. 314-02643/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les avaluacions fetes a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer i a l’Institut de Recerca Vall d’Hebron justificatives de l’acomiadament d’investigadors
	Tram. 314-02644/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de convocatòria de la reunió del Pacte nacional per a la recerca i la innovació
	Tram. 314-02645/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del tancament del centre de salut de Fenals, de Lloret de Mar
	Tram. 314-02646/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat als centres de salut de Fenals, de Rieral i Centre, de Lloret de Mar, el 2012 i el 2013
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat contractada pel Servei Català de la Salut a la Corporació de Salut del Maresme i La Selva durant el període 2003-2013
	Tram. 314-02648/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de serveis sanitaris per a Lloret de Mar (Selva) per al 2013 i el 2014
	Tram. 314-02649/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes per a elaborar un pla de xarxes de proximitat del sector agroalimentari
	Tram. 314-02650/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels treballs per a elaborar un pla de xarxes de proximitat del sector agroalimentari
	Tram. 314-02651/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aprovar el pla de xarxes de proximitat del sector agroalimentari
	Tram. 314-02652/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació hotelera a la Costa Brava per Setmana Santa
	Tram. 314-02653/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació hotelera a la Costa de Barcelona per Setmana Santa
	Tram. 314-02654/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació hotelera a Barcelona per Setmana Santa
	Tram. 314-02655/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació hotelera a la Costa Daurada per Setmana Santa
	Tram. 314-02656/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació hotelera a les Terres de l’Ebre per Setmana Santa
	Tram. 314-02657/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació hotelera a les Terres de Lleida per Setmana Santa
	Tram. 314-02658/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació hotelera a la Catalunya Central per Setmana Santa
	Tram. 314-02659/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació hotelera a la Vall d’Aran per Setmana Santa
	Tram. 314-02660/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació hotelera a als Pirineus per Setmana Santa
	Tram. 314-02661/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la Costa Brava per a l’estiu
	Tram. 314-02662/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la Costa de Barcelona per a l’estiu
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’ocupació hotelera a Barcelona per a l’estiu
	Tram. 314-02664/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la Costa Daurada per a l’estiu
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’ocupació hotelera a les Terres de l’Ebre per a l’estiu
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’ocupació hotelera a les Terres de Lleida per a l’estiu
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la Catalunya Central per a l’estiu
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’ocupació hotelera a la Vall d’Aran per a l’estiu
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de llocs de treball que genera la temporada turística d’estiu
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de la Generalitat desocupats a les comarques de Tarragona
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	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la densitat del trànsit de la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els paràmetres per a justificar el desdoblament d’una carretera
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