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1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el projecte Barcelona World
Tram. 310-00096/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el simpòsium «Espanya contra Catalunya: una mirada 
històrica (1714-2014)»
Tram. 310-00097/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’expedient de regulació d’ocupació presentat a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 310-00098/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les circumstàncies de la detenció d’un periodista
Tram. 310-00099/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el simposi «Espanya contra Catalunya: una mirada 
històrica (1714-2014)»
Tram. 310-00100/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació i les perspectives del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística
Tram. 310-00101/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la funció pública
Tram. 310-00102/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 310-00103/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’enfocament interdepartamental de la salut
Tram. 310-00104/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el suport a les entitats socials de lluita contra la pobresa
Tram. 310-00105/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la valoració de l’obertura d’un cen tre d’innovació de la 
multinacional Menshen a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 310-00106/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impuls de la reserva de la biosfera de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 310-00107/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la seva compareixença davant 
el Parlament per a informar sobre el cas de presumpta cor-
rupció que afecta Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 317-00057/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el presumpte finançament irregular 
de Convergència Democràtica de Catalunya segons un in-
forme de la fiscalia
Tram. 317-00058/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la baixada d’impostos als casinos i 
sobre el projecte BCN World
Tram. 317-00059/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el cas de presumpta corrupció que 
afecta Convergència Democràtica de Catalunya, la intenció 
de posar-lo en mans de l’Oficina Antifrau, els sobrecostos 
generats i les persones implicades
Tram. 317-00060/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’acord del conseller de Territori i 
Sostenibilitat amb Renfe i sobre la filosofia de cercar l’acord 
amb el Govern de l’Estat en lloc de la confrontació
Tram. 317-00061/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la seva compareixença da-
vant el Parlament per a informar sobre el cas de presump-
ta corrupció que afecta Convergència Democràtica de 
Catalunya
Tram. 317-00062/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el Pla de Govern 2013-2016
Tram. 317-00063/10
Substanciació p. 14
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’escola de Granollers (Vallès Oriental) que el Departament 
d’Ensenyament preveu de tancar
Tram. 314-01289/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si 
l’escola de Granollers (Vallès Oriental) que el Departament 
d’Ensenyament preveu de tancar és concertada
Tram. 314-01290/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació a l’ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) 
del tancament d’una escola d’aquest municipi
Tram. 314-01291/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 314-01323/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de 
Sarrià de Ter (Gironès) per a la construcció de les facultats 
de Medicina i Infermeria i de l’Institut de Recerca Biomèdica i 
la relació amb el nou Hospital Doctor Josep Trueta, i sobre la 
redacció del projecte de construcció del nou hospital
Tram. 314-01324/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió d’una partida pressupostària en els pressupostos 
del 2013 per a iniciar les obres de l’Institut Cal Gravat, de 
Manresa (Bages)
Tram. 314-01351/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció i la posada en marxa d’un nou institut 
a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-01391/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta de l’Ajuntament de Mataró a la proposta de tan-
cament de línies de preescolar a escoles d’aquest municipi
Tram. 314-01414/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nous tipus de targetes sanitàries que s’enviaran als estran-
gers en situació irregular
Tram. 314-01477/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
preinscripció a P3 per al curs 2013-2014 a l’Escola Can Peri-
quet, de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-01687/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la tramitació de l’expedient de canvi d’adscripció comarcal 
dels municipis de Torà i Biosca (Segarra)
Tram. 314-01828/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament dels alumnes de P3, P4 i P5 de l’Escola Mar-
ta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01838/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la normativa de segu retat de l’estació Saba-
dell Centre de Renfe
Tram. 314-01869/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment d’un pla d’evacuació a l’estació Sabadell Centre 
de Renfe
Tram. 314-01870/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació de l’estació Sabadell Centre de Renfe per als 
passatgers amb mobilitat reduïda
Tram. 314-01871/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la durada de la fuita de querosè de l’empresa CLH el 25 de 
març de 2013 al Rourell (Alt Camp)
Tram. 314-01937/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la quantitat de querosè vessat per l’empresa CLH el 25 de 
març de 2013 al Rourell (Alt Camp)
Tram. 314-01938/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’hora d’activació del Plaseqcat al Rourell (Alt Camp) el 25 de 
març de 2013
Tram. 314-01939/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es va trigar a activar el Plaseqcat arran de la fuita 
de querosè al Rourell (Alt Camp) el 25 de març de 2013
Tram. 314-01940/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de la fuita de querosè de l’empresa CLH al Rourell 
(Alt Camp) el 25 de març de 2013
Tram. 314-01941/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectius mobilitzats arran de la fuita de querosè de l’empresa 
CLH al Rourell (Alt Camp) el 25 de març de 2013
Tram. 314-01942/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions i els projectes de cooperació i intercanvi de conei-
xements dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01980/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
països en què es van dur a terme les accions i els projectes 
de cooperació i intercanvi de coneixements dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-01981/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
participants i el cost de les accions i els projectes de coope-
ració i intercanvi de coneixements dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01982/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de resultats de les accions i els projectes de co-
operació i intercanvi de coneixements dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-01983/10
Resposta del Govern p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afirmació de la consellera d’Ensenyament relativa al cost de 
la construcció de 320 escoles
Tram. 314-01985/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
320 escoles que han quadruplicat llur cost
Tram. 314-01986/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments educatius que van ésser mal planificats
Tram. 314-01987/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud d’informació a Método 3 per part del Departament 
d’Interior
Tram. 314-01988/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contingut de la informació prèvia adreçada a Método 3
Tram. 314-01989/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el risc per a la població del Rourell (Alt Camp) de la fuita de 
querosè de la canonada de Companyia Logística d’Hidro-
carburs del 25 de març de 2013
Tram. 314-01994/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
risc per als aqüífers i el riu Francolí de la fuita de querosè de 
la canonada de Companyia Logística d’Hidrocarburs del 25 
de març de 2013
Tram. 314-01995/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
risc per al subsòl de la fuita de querosè de la canonada de 
Companyia Logística d’Hidrocarburs del 25 de març de 2013
Tram. 314-01996/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat de prolongar fins a les Cases d’Alcanar la via ver-
da que ha d’arribar a Sant Carles de la Ràpita
Tram. 314-02025/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de canvi de concertació amb les oficines de farmà-
cia per al 2013
Tram. 314-02058/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
possibles solucions per a abastar de medicaments i produc-
tes sanitaris les oficines de farmàcia
Tram. 314-02061/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dificultats de dispensació a les oficines de farmàcia registra-
des en el Servei Català de la Salut
Tram. 314-02062/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els medicaments i els grups terapèutics amb problemes de 
dispensació a les oficines de farmàcia pels retards de paga-
ment de la Generalitat
Tram. 314-02063/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de farmàcies amb problemes pels retards de paga-
ment de la Generalitat
Tram. 314-02064/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
carpeta personal de salut
Tram. 314-02069/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes de coordinació assistencial per a Tarragona
Tram. 314-02070/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes de cooperació assistencial per a l’atenció psiqui-
àtrica a Reus (Baix Camp)
Tram. 314-02071/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’elaboració de l’Informe sobre els procediments 
legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col-
lectiu
Tram. 314-02072/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan que va encarregar l’Informe sobre els procediments 
legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col-
lectiu
Tram. 314-02073/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre 
els experts que han elaborat l’Informe sobre els procedi-
ments legals a través dels quals els ciutadans i les ciuta-
danes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur 
polític col·lectiu
Tram. 314-02074/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de remodelació de l’Hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02088/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model hospitalari previst per a l’Hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02089/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
voluntat de convertir l’Hospital de Viladecans (Baix Llobre-
gat) en un hospital lleuger
Tram. 314-02090/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis que oferirà l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) 
després de la seva remodelació
Tram. 314-02091/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits previst a l’Hospital de Viladecans (Baix Llo-
bregat) després de la seva remodelació
Tram. 314-02092/10
Resposta del Govern p. 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) des-
prés de la seva remodelació
Tram. 314-02093/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de compra d’activitat per part del Servei Català de 
la Salut a l’Hospital General de Sant Boi de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02095/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis en els serveis d’urgències i emergències del Sol-
sonès
Tram. 314-02103/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’execució i finalització de les obres del CAP 3, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02104/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a reprendre les obres del CAP 3, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02105/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de la necessitat d’un tercer centre d’atenció 
primària a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02106/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi Informe 
sobre les modificacions estatutàries de la Llei 8/2007, del 30 
de juliol, de l’Institut Català de la Salut, necessàries perquè 
la institució pugui ampliar les seves fórmules organitzatives
Tram. 314-02107/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi Informe sobre les modificacions estatutàries 
de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Sa-
lut, necessàries perquè la institució pugui ampliar les seves 
fórmules organitzatives
Tram. 314-02108/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi Informe 
sobre el nou model organitzatiu de l’Institut Català de la   Salut
Tram. 314-02109/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi Informe sobre el nou model organitzatiu de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-02110/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi Informe 
sobre la possible aplicació del REGE (règim especial del 
grup d’entitats) a l’Institut Català de la Salut a efectes de la 
tributació de l’IVA
Tram. 314-02111/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi Informe sobre la possible aplicació del RE-
GE (règim especial del grup d’entitats) a l’Institut Català de la 
Salut a efectes de la tributació de l’IVA
Tram. 314-02112/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi Adap-
tació dels Estatuts de l’Institut Català de la Salut a la Llei 
Òmnibus
Tram. 314-02113/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi Adaptació dels Estatuts de l’Institut Català 
de la Salut a la Llei Òmnibus
Tram. 314-02114/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició de les comissions mixtes entre la Generalitat i el 
Govern de l’Estat el 3 d’abril de 2013
Tram. 314-02122/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vigència dels nomenaments dels membres de les comissi-
ons mixtes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat després 
de les eleccions del 25 de novembre de 2012
Tram. 314-02123/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presidència de la part catalana de les comissions mixtes en-
tre la Generalitat i el Govern de l’Estat el 2012 i el 2013
Tram. 314-02124/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de l’Escola Mediterrània de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-02125/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes dels centres d’ensenyament públics i 
concertats el curs 2011-2012
Tram. 314-02126/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost econòmic per alumne als centres d’ensenyament el 
curs 2011-2012
Tram. 314-02127/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’alumnes als centres d’ensenyament públics i 
concertats el curs 2012-2013
Tram. 314-02128/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del CAP Sant Crist, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02130/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament del CAP Florida 2, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-02142/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició i les decisions de la Comissió d’Harmonització 
de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria
Tram. 314-02152/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català In-
ternacional de la Pau i Televisió de Catalunya el 2012
Tram. 314-02172/10
Resposta del Govern p. 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català 
Internacional de la Pau i la Universitat Euromediterrània 
el 2012
Tram. 314-02173/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català In-
ternacional de la Pau i l’Institut Estatal de Ciències Penals de 
l’Estat de Guanajuato el 2012
Tram. 314-02174/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català 
Internacional de la Pau i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universi-
taris i de Recerca el 2012
Tram. 314-02175/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
represa de les obres de l’institut de Calldetenes (Osona)
Tram. 314-02177/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització del nou model d’urgències a Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-02181/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla dels punts d’atenció d’urgències abans de la 
unificació de les urgències a Vilafranca del Penedès (Alt Pe-
nedès)
Tram. 314-02183/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres de malalties minoritàries
Tram. 314-02184/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelo-
na, prevista per al període 2013-2020
Tram. 314-02186/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la coordinació assistencial entre l’Hospital San-
ta Maria i l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 314-02188/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes relatives a la cartera de serveis, la plantilla i el 
contracte programa de l’Hospital de Viladecans per al perí-
ode 2013-2017
Tram. 314-02192/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació del projecte Delta per als sectors Baix Llobregat 
Litoral i Centre - l’Hospitalet - el Prat
Tram. 314-02193/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció de l’Escola Univers, de Barcelona
Tram. 314-02212/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de construcció de l’Institut Vallcarca, a Barcelona
Tram. 314-02214/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per a no informar amb panell la cessió d’un solar de 
l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de l’Institut 
Vallcarca
Tram. 314-02215/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
usos actuals del solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona 
per a la construcció de l’Institut Vallcarca
Tram. 314-02216/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
raó per la qual hi ha un rètol de pàrquing privat en el solar 
cedit per l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de 
l’Institut Vallcarca
Tram. 314-02217/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a dinamitzar la matriculació a l’Institut Bosch i 
Gimpera, de Barcelona
Tram. 314-02218/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes del Servei Català de la Salut perquè l’empresa 
adjudicatària reprengui les obres de construcció del centre 
d’atenció primària de Prats de Lluçanès (Osona)
Tram. 314-02224/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del projecte CIMS a Girona
Tram. 314-02225/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació de la memòria de les entitats d’assegurança lliure 
d’assistència sanitària del 2012
Tram. 314-02263/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència de les dades de l’activitat sanitària del 2011 i el 
2012 en l’Observatori de Salut
Tram. 314-02264/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
resultats i els ajuts financers del programa de recerca d’una 
vacuna contra la tuberculosi de l’Hospital Universitari Ger-
mans Trias i Pujol
Tram. 314-02265/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no considerar el transport sanitari com una xar-
xa d’activitat sanitària
Tram. 314-02330/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió temporal per a la publicació de les noves bases del 
concurs de transport sanitari urgent i programat
Tram. 314-02331/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels ajuts per a inversions en plans de millora per 
a l’agricultura
Tram. 314-02371/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les retribucions del torn d’ofici
Tram. 314-02457/10
Resposta del Govern p. 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla i els casos del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus 
(Baix Camp) del 2009 ençà
Tram. 314-02603/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retribució dels interns de centres penitenciaris contractats 
pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 314-02788/10
Resposta del Govern p. 51

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el garantiment de la vocació de servei públic 
i representació territorial de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00036/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 51

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la retallada a Catalunya Ràdio prevista per 
al 2013
Tram. 325-00037/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la previsió de reduir la plantilla de Catalunya 
Ràdio
Tram. 325-00038/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la informació publicada relativa a l’acomi-
adament dels corresponsals autònoms de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00039/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el mes en què es durà a terme la reducció 
de plantilla de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00040/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les reunions del director de la Corporació i el 
director de Catalunya Ràdio amb els representants dels tre-
balladors per a informar-los dels canvis en la plantilla
Tram. 325-00041/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’inici de negociacions amb els sindicats 
amb relació a la reducció de plantilla prevista a Catalunya 
Ràdio
Tram. 325-00042/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la notificació de llur acomiadament als tre-
balladors de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00043/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 54

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

per escrit sobre la cobertura de les tasques dels treballadors 
acomiadats de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00044/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 54

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’import de l’estalvi generat pel fet de pres-
cindir dels corresponsals autònoms de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00045/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 54

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el percentatge del pressupost de Catalunya 
Ràdio que representa l’estalvi generat pel fet de prescindir 
dels corresponsals autònoms
Tram. 325-00046/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 54

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre la denegació d’emetre un anunci de promo-
ció de la fira anual de comerç just
Tram. 325-00048/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 54

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el projecte Barcelona World
Tram. 310-00096/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el simpòsium «Espanya contra Catalunya: una mirada 
històrica (1714-2014)»
Tram. 310-00097/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’expedient de regulació d’ocupació presentat a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 310-00098/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les circumstàncies de la detenció d’un periodista
Tram. 310-00099/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el simpòsium «Espanya contra Catalunya: una mirada 
històrica (1714-2014)»
Tram. 310-00100/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació i les perspectives del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística
Tram. 310-00101/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la funció pública
Tram. 310-00102/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació de la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 310-00103/10
Anunci p. 58
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’enfocament interdepartamental de la salut
Tram. 310-00104/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el suport a les entitats socials de lluita contra la po-
bresa
Tram. 310-00105/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la valoració de l’obertura d’un centre d’innovació de la 
multinacional Menshen a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 310-00106/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impuls de la reserva de la biosfera de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 310-00107/10
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00057/10
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00058/10
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00059/10
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00060/10
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00061/10
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00062/10
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00063/10
Anunci p. 60

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de resolucions judicials que han autorit-
zat manifestacions o concentracions prèviament denegades
Tram. 311-00513/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’instal·lar càmeres de vídeo en els 
cascos de mossos d’esquadra destinats al manteniment de 
l’ordre públic
Tram. 311-00514/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de millorar els uniformes, el parc mòbil i 
el nombre de mossos d’esquadra destinats a la Brigada Mò-
bil i a l’àrea regional de recursos operatius
Tram. 311-00515/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el paper dels mitjans de comunicació en el tracta-
ment de la violència urbana
Tram. 311-00516/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actuació del Departament d’Interior envers les 
manifestacions i les concentracions no comunicades
Tram. 311-00517/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la permissió per a tallar carreteres, interrompre el 
transport públic o bloquejar centres públics en manifestaci-
ons i concentracions no comunicades
Tram. 311-00518/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra per 
a interceptar i gravar comunicacions telefòniques
Tram. 311-00519/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les prestacions dels dispositius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra per a interceptar i gravar comunicacions 
telefòniques
Tram. 311-00520/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les similituds i les diferències entre els dispositius 
del Cos de Mossos d’Esquadra per a interceptar i gravar 
comunicacions telefòniques i els dels altres cossos policials
Tram. 311-00521/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data d’adquisició dels dispositius per a intercep-
tar i gravar comunicacions telefòniques
Tram. 311-00522/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de l’adquisició dels dispositius per a inter-
ceptar i gravar comunicacions telefòniques
Tram. 311-00523/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de comandaments del Cos de Mossos 
d’Esquadra que tenen adscrit un vehicle del Cos i els que 
tenen assignat un xofer
Tram. 311-00524/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de beneficiaris de beques de menjador i 
el pressupost que s’hi ha destinat del 2006 ençà
Tram. 311-00531/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el contracte del servei de tren de rodalia
Tram. 311-00532/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre unes declaracions de la directora general d’Educa-
ció Infantil i Primària
Tram. 311-00538/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’escolarització dels alumnes sords
Tram. 311-00539/10
Anunci p. 65
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment de la llibertat d’elecció d’escolarit-
zació de les famílies amb fills sords als centres de recursos 
educatius per a deficients auditius
Tram. 311-00540/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el desplegament de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana, amb relació a l’escolarització dels 
alumnes sords
Tram. 311-00541/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ampliació de la presència d’intèrprets de la llen-
gua de signes a les aules
Tram. 311-00542/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment de la Resolució 749/VIII, sobre les 
mesures per a garantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessi-
bilitat i l’ús del català i els recursos de la modalitat oral a les 
persones sordes i sordcegues que es comuniquen oralment
Tram. 311-00543/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment de l’accés dels estudiants sords al 
currículum del batxillerat i els estudis universitaris
Tram. 311-00544/10
Anunci p. 67

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
clúster educatiu
Tram. 314-03596/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels treballadors de Comroc 2006, SL, de Badalona 
(Barcelonès), que estan en vaga de fam
Tram. 314-03597/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de la informació de la Catalunya Nord per Televi-
sió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 314-03599/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a atendre les denúncies pre-
sentades per persones que no coneguin cap de les llengües 
oficials
Tram. 314-03600/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla de mesures d’ajust pressupostari aprovat pel Consell de 
Govern del Consorci Hospitalari de Vic (Osona)
Tram. 314-03601/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de l’Escola Abrera, a Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-03602/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió de l’import de la partida del pressupost del 2012 
destinada a la construcció de l’Escola Abrera, a Abrera (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-03603/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de la partida del pressupost del 2012 des-
tinada a la construcció de l’Escola Abrera, a Abrera (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-03604/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió prevista per al 2013 per a la construcció de l’Escola 
Abrera, a Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-03605/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-03606/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat) el 2010
Tram. 314-03607/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a establir els efectius de guàrdia als parcs de 
bombers
Tram. 314-03608/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de bombers de guàrdia del Parc de Bombers de 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-03609/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles del Parc de Bombers de Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-03610/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos d’esquadra destinats a la costa a l’estiu 
del 2013
Tram. 314-03611/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de mossos destinats a la Costa Daurada i la Costa 
Brava amb relació al nombre del 2010
Tram. 314-03612/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura del nombre menor de mossos d’esquadra a les 
comissaries de la costa a l’estiu del 2013
Tram. 314-03613/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectius de la Brigada Mòbil i les àrees regionals de recursos 
operatius que es destinaran a la costa
Tram. 314-03614/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comissaries no situades a la costa que tindran menys efec-
tius a l’estiu del 2013
Tram. 314-03615/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles dels Mossos d’Esquadra amb relació 
al nombre del 2010
Tram. 314-03616/10
Formulació p. 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles dels Mossos d’Esquadra amb relació 
al nombre del 2011
Tram. 314-03617/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles dels Mossos d’Esquadra amb relació 
al nombre del 2012
Tram. 314-03618/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’antiguitat dels vehicles dels Mossos d’Esquadra amb re-
lació al 2010
Tram. 314-03619/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari per a proveir els mossos d’esquadra d’armilles 
antibales
Tram. 314-03620/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la pèrdua de poder adquisitiu dels mossos d’esquadra i els 
bombers
Tram. 314-03621/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empitjorament de la disponibilitat de mitjans materials dels 
mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 314-03622/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
igualtat de drets de les persones que viuen a Catalunya amb 
independència de llur llengua
Tram. 314-03623/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
discriminació a les comissaries dels Mossos d’Esquadra en 
l’atenció a les persones que no parlen ni català ni castellà
Tram. 314-03624/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es perdrà a les comissaries dels Mossos d’Es-
quadra per a atendre les persones que no parlen ni català 
ni castellà
Tram. 314-03625/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció a les persones que no parlen ni català ni castellà a 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03626/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imatge dels Mossos d’Esquadra que tindran els ciutadans 
estrangers que presentin denúncies
Tram. 314-03627/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les alternatives més barates a la subcontractació d’un servei 
d’interpretació a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03628/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cessió d’ús dels locals adossats al CAP Guineueta, de 
Barcelona
Tram. 314-03629/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions relatives a la construcció de la nova Escola 
Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03630/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase en què està el projecte de construcció de la nova Esco-
la Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03631/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Ernest 
Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03632/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària del projecte de construcció de la no-
va Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03633/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions relatives a la construcció de la nova Escola Paco 
Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03634/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase en què està el projecte de construcció de la nova Esco-
la Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03635/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Paco 
Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03636/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intenció de dotar l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de 
Llobregat, de nous mòduls prefabricats
Tram. 314-03637/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària del projecte de construcció de la no-
va Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03638/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de l’Administració tributària
Tram. 314-03639/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de la banca pública
Tram. 314-03640/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de la policia
Tram. 314-03641/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de finançament local
Tram. 314-03642/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de la funció pública
Tram. 314-03643/10
Formulació p. 83
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de simplificació de l’activitat 
econòmica
Tram. 314-03644/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de suport al treball autònom i 
l’emprenedoria
Tram. 314-03645/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de contractes del sector públic
Tram. 314-03646/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei d’ocupació i del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya
Tram. 314-03647/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració la llei reguladora de l’activitat de comerç
Tram. 314-03648/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de la formació professional
Tram. 314-03649/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de reforma de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-03650/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de promoció de l’autonomia 
personal
Tram. 314-03651/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei del canvi climàtic
Tram. 314-03652/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de la biodiversitat
Tram. 314-03653/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei del bosc
Tram. 314-03654/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de seguretat civil i emergències
Tram. 314-03655/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei d’estabilitat pressupostària
Tram. 314-03656/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’es-
tat d’elaboració de la modificació de l’impost de patrimoni
Tram. 314-03657/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la modificació de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 314-03658/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei de transmissions patrimonials
Tram. 314-03659/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de l’impost sobre grans establiments 
comercials
Tram. 314-03660/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la llei d’impostos ambientals
Tram. 314-03661/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració de la implantació del gravamen a vehicles 
pesants o eurovinyeta
Tram. 314-03662/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració del gravamen a les begudes de refresc
Tram. 314-03663/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de desdoblament de la carretera B-124
Tram. 314-03664/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges públics en venda a Barcelona que estan des-
ocupats
Tram. 314-03665/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics en lloguer a Barcelona que estan des-
ocupats
Tram. 314-03666/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges públics a Barcelona que estan en construcció
Tram. 314-03667/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de suggeriments, agraï ments i queixes als 
Mossos d’Esquadra a Barcelona que es contesten abans 
de trenta dies
Tram. 314-03668/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els idiomes de les denúncies que es presenten als Mossos 
d’Esquadra a Barcelona
Tram. 314-03669/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’atenció dels Mossos d’Esquadra de Barcelona 
a la gent gran i a les persones vulnerables o en situació de 
risc o desemparament
Tram. 314-03670/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà de resposta a suggeriments, agraïments i quei-
xes presentats als Mossos d’Esquadra de Barcelona
Tram. 314-03671/10
Formulació p. 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera per a presentar una denúncia als Mos-
sos d’Esquadra de Barcelona
Tram. 314-03672/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà de resposta dels Mossos d’Esquadra de Barce-
lona a fets urgents
Tram. 314-03673/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació d’una denúncia contra els Mossos d’Esquadra 
per haver irromput en el domicili d’un noi autista
Tram. 314-03674/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
fet de tenir en compte la mobilitat dels ciclistes per a cons-
truir o modificar les infraestructures de mobilitat
Tram. 314-03675/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades pel Servei Català de Trànsit per l’in-
compliment de la normativa d’avançament de ciclistes a la 
carretera
Tram. 314-03676/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·locació de senyals que recordin la distància lateral 
que s’ha de respectar entre vehicles i ciclistes a les car-
reteres
Tram. 314-03677/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment del compromís de posar senyals per als ciclis-
tes a l’eix Transversal
Tram. 314-03678/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre el 
Pla estratègic de la bicicleta 2008-2012
Tram. 314-03679/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de crear un nou pla estratègic de la bicicleta
Tram. 314-03680/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’horari d’admissió d’usuaris amb bicicletes al servei de trens 
de rodalia
Tram. 314-03681/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat en què es troba l’Avantprojecte de xarxa bàsica de 
vies ciclistes
Tram. 314-03682/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possible entrada d’un grup empresarial japonès en la gestió 
de l’Hospital Clínic, de Barcelona
Tram. 314-03683/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions amb el grup empresarial suec Karolins-
ka Instituet amb relació a la gestió de l’Hospital Clínic, de 
Barcelona
Tram. 314-03684/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
ofertes rebudes per a participar en la gestió de l’Hospital Clí-
nic, de Barcelona
Tram. 314-03685/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
jornada de donació de sang organitzada pel Casal Tramun-
tana el 15 de juny de 2013
Tram. 314-03686/10
Formulació p. 95

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el conveni entre la Xarxa Audiovisual Local 
i la Corporació
Tram. 325-00050/10
Formulació p. 96

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre les freqüències d’emissió d’iCat fm
Tram. 325-00051/10
Formulació p. 96
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el projecte Barcelona World
Tram. 310-00096/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el simpòsium «Espanya contra 
Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)»
Tram. 310-00097/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’expedient de regulació d’ocu-
pació presentat a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 310-00098/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les circumstàncies de la deten-
ció d’un periodista
Tram. 310-00099/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el simposi «Espanya contra 
Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)»
Tram. 310-00100/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació i les perspectives del 
Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 310-00101/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de la funció pública
Tram. 310-00102/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau
Tram. 310-00103/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’enfocament interdepartamen-
tal de la salut
Tram. 310-00104/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el suport a les entitats socials 
de lluita contra la pobresa
Tram. 310-00105/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la valoració de l’obertura d’un cen-
tre d’innovació de la multinacional Menshen 
a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 310-00106/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impuls de la reserva de la bios-
fera de les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00107/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la seva 
compareixença davant el Parlament per a in-
formar sobre el cas de presumpta corrupció 
que afecta Convergència Democràtica de 
Catalunya
Tram. 317-00057/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el presump-
te finançament irregular de Convergència 
Democràtica de Catalunya segons un infor-
me de la fiscalia
Tram. 317-00058/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la baixada 
d’impostos als casinos i sobre el projecte 
BCN World
Tram. 317-00059/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el cas de 
presumpta corrupció que afecta Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya, la intenció de 
posar-lo en mans de l’Oficina Antifrau, els so-
brecostos generats i les persones implicades
Tram. 317-00060/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’acord del 
conseller de Territori i Sostenibilitat amb Ren-
fe i sobre la filosofia de cercar l’acord amb el 
Govern de l’Estat en lloc de la confrontació
Tram. 317-00061/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la seva com-
pareixença davant el Parlament per a informar 
sobre el cas de presumpta corrupció que afec-
ta Convergència Democràtica de Catalunya
Tram. 317-00062/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el Pla de 
Govern 2013-2016
Tram. 317-00063/10

Substanciació

Sessió núm. 13, tinguda el 19.06.2013, DSPC-P 21.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’escola de Granollers (Vallès Oriental) 
que el Departament d’Ensenyament preveu 
de tancar
Tram. 314-01289/10

Resposta del Govern
Reg. 20190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01289/10, 314-01290/10, 314-
01291/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’escola de Granollers (Vallès Oriental) que el Depar-
tament d’Ensenyament preveu de tancar

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Jordi 
Terrades i Santacreu

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

La situació actual que ens toca gestionar és complexa 
i obliga a revisar les ofertes educatives vigents. Des-
prés d’una dècada amb un fort creixement demogràfic, 
degut a l’augment de la natalitat i a l’arribada d’immi-
grants, a partir del 2009 s’ha iniciat un cicle de decrei-
xement. La crisi econòmica ha provocat una caiguda 
de la natalitat i a aquest factor cal sumar-hi el fet que 
el saldo migratori, fins ara positiu, està invertint la se-
va tendència, i mentre un nombre important dels im-
migrants de la primera dècada del segle xxi torna als 
seus països d’origen, augmenta l’emigració d’una part 
de la població autòctona, bàsicament jove i en edat de 
tenir fills.

Aquest nou escenari té com a conseqüència el fet 
que els propers anys disminuiran el nombre de nens 
i nenes que cal escolaritzar i caldrà adaptar l’oferta a 
aquesta nova realitat.

Dit això, i un cop efectuats els estudis pertinents, i de 
disposar de totes les dades, finalment s’ha pres la de-
cisió de no tancar, ara com ara, el grup de P3 de l’Es-
cola Pau Vila.

S’han produït diverses reunions amb l’alcalde del mu-
nicipi de Granollers per tractar el tema al que apunta 
aquesta pregunta.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre si l’escola de Granollers (Vallès Orien-
tal) que el Departament d’Ensenyament pre-
veu de tancar és concertada
Tram. 314-01290/10

Resposta del Govern
Reg. 20190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01289/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació a l’ajuntament de Gra-
nollers (Vallès Oriental) del tancament d’una 
escola d’aquest municipi
Tram. 314-01291/10

Resposta del Govern
Reg. 20190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01289/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament del nou Hospital Doc-
tor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01323/10

Resposta del Govern
Reg. 20210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01323/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament del nou Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Roger Torrent i Ramió, Alba Vergés i 
Bosch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-01323/10 i 
314-01324/10 es responen de forma conjunta.

En aquests moments la Comissió no ha acabat encara 
els seus treballs i no es disposa de les conclusions.
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Les previsions del Govern en relació al nou Hospital 
Josep Trueta passen per l’elaboració d’un nou pla fun-
cional que permeti definir quines són les característi-
ques que ha de tenir el centre d’acord amb les actuals 
necessitats assistencials i amb la redefinició del model 
d’atenció que marquen el Pla de Salut de Catalunya 
2011-2015, l’orientació del sistema sanitari a la croni-
citat o les reordenacions territorials dels serveis.

Barcelona, 30 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni signat entre la Universitat de 
Girona i l’Ajuntament de Sarrià de Ter (Giro-
nès) per a la construcció de les facultats de 
Medicina i Infermeria i de l’Institut de Recer-
ca Biomèdica i la relació amb el nou Hospital 
Doctor Josep Trueta, i sobre la redacció del 
projecte de construcció del nou hospital
Tram. 314-01324/10

Resposta del Govern
Reg. 20210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01323/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió d’una partida pressupostà-
ria en els pressupostos del 2013 per a iniciar 
les obres de l’Institut Cal Gravat, de Manre-
sa (Bages)
Tram. 314-01351/10

Resposta del Govern
Reg. 20191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01351/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inclusió d’una partida pressupostària en els pressu-
postos del 2013 per a iniciar les obres de l’Institut Cal 
Gravat, de Manresa (Bages)

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:

En referència a l’Institut Cal Gravat de Manresa, el Go-
vern ha aprovat en sessió de 19 de març de 2013 la cons-
trucció de l’Institut per un import de 6.578.428.78 €.

Aquesta obra va estar aprovada en sessió de data 23 
de novembre de 2010, per un import de 6.880.000 € a 
finançar per ICF Equipaments fins al 2037, per un im-
port de 26.629.736,82 €, inclòs el manteniment.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció i la posada 
en marxa d’un nou institut a Castelldefels 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01391/10

Resposta del Govern
Reg. 20192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01391/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció i la posada en marxa d’un nou 
institut a Castelldefels (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

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

Els alumnes del nou Institut de Castelldefels aquest 
curs 2012-2013 s’escolaritzen a l’edifici de l’escola on 
s’escolaritzaven els alumnes del Josep Guinovart i no 
hi ha cap inconvenient per estar-hi dos anys més.

Per tant, en la priorització d’actuacions del Departa-
ment d’Ensenyament no consta iniciar aquesta obra 
l’any 2013.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta de l’Ajuntament de Mataró 
a la proposta de tancament de línies de pre-
escolar a escoles d’aquest municipi
Tram. 314-01414/10

Resposta del Govern
Reg. 20193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01414/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la resposta de l’Ajuntament de Mataró a la proposta de 
tancament de línies de preescolar a escoles d’aquest 
municipi

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Alícia 
Romero Llano

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

El curs 2013-14 Mataró té una oferta inicial de 56 
grups, un menys que el curs 2012-13, que correspon 
al grup de l’escola Joan Coromines. El curs 2012-13 
respecte al curs 2011-12 el municipi va fer una oferta 
de 9 grups de P3 menys, que es van reduir de 3 grups 
d’escoles concertades, que l’any anterior havien assu-
mit un grups més (Escola Pia, Maristes i Sant Josep) i 
de 6 escoles públiques (Angela Bransuela, Torre Llau-
der, La Llàntia, Camí del Mig, Maria Mercè Marçal i 
Montserrat Solà), degut a la forta davallada demogrà-
fica de Mataró.

La participació dels ens locals en la programació edu-
cativa es canalitza a través de la Comissió Mixta a ni-
vell general, i de la Taula Mixta de planificació com és 
el cas de l’Ajuntament de Mataró.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els nous tipus de targetes sanitàries que 
s’enviaran als estrangers en situació irregular
Tram. 314-01477/10

Resposta del Govern
Reg. 20211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01477/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els nous tipus de targetes sanitàries que s’enviaran als 
estrangers en situació irregular

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Alba Vergés i Bosch

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

El Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Na-
cional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
seves prestacions estableix:

1. La condició d’assegurat. Mitjançant la modificació 
de l’article 3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de co-
hesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

2. El reconeixement i control de la condició d’assegu-
rat. Mitjançant l’addició d’un nou article 3 bis a la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Siste-
ma Nacional de Salut.

Aquest article preveu:

– El reconeixement i control de la condició d’assegurat 
o de beneficiari d’aquest correspon al Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, mitjançant les seves direc-
cions generals, que estableix els requisits documentals 
que cal presentar en cada cas.

– Una vegada reconeguda la condició d’assegurat o de 
beneficiari d’aquest, el dret a l’assistència sanitària el 
fan efectiu les administracions sanitàries competents, 
que faciliten l’accés dels ciutadans a les prestacions 
d’assistència sanitària mitjançant l’expedició de la tar-
geta sanitària individual.

El Reial decret llei 16/2012 té caràcter bàsic i estableix 
un règim mínim obligatori en tot el Sistema Nacional 
de Salut.

D’acord amb aquest marc normatiu i competencial, el 
reconeixement, com a dret, de la condició d’assegurat 
del Sistema Nacional de Salut i els efectes que compor-
ta no són competència de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, tenint en compte aquest marc normatiu, es 
regula l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pú-
blica del Servei Català de la Salut (CatSalut) als ciuta-
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dans estrangers empadronats a Catalunya que no te-
nen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema 
Nacional de Salut, mitjançant la Instrucció 10/2012. 
Accés a l’assistència sanitària de cobertura pública 
del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a 
Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o be-
neficiaris del Sistema Nacional de Salut, modificada 
per la Instrucció 03/2013. Modificació de la Instrucció 
10/2012, del CatSalut.

Cal tenir en compte que una instrucció no té caràc-
ter normatiu, només organitzatiu i ordenador de les ac-
tuacions corresponents en el sí del CatSalut. La Ins-
trucció 10/2012 preveu el reconeixement de l’accés a 
l’assistència sanitària d’aquest col·lectiu en dos nivells 
d’atenció.

Respecte a la valoració dels riscos, el CatSalut garan-
teix que l’accés a les dades d’aquestes persones que 
constin en un registre oficial del CatSalut compleixi 
els mateixos requisits que els establerts ordinàriament 
per la normativa de protecció de dades personals, per 
la qual cosa no es dóna cap minva o incompliment de 
les garanties generals en les condicions requerides i la 
seva exigibilitat.

Es considera que no hi ha cap risc afegit en funció 
d’aquesta condició de situació d’irregularitat adminis-
trativa, tot tenint en compte, a més, que es tracta de per-
sones que han d’estar empadronades. No es pot conside-
rar que tingui efectes desincentivadors, en tant que no 
es tracta d’un desincentiu específic i diferent derivat del 
registre, sinó de la necessitat general de disposar de les 
dades d’identificació de la persona per poder emetre el 
document d’accés a l’atenció del CatSalut.

Pel que fa a la resta de qüestions, el CatSalut garanteix 
l’accés a l’assistència sanitària als ciutadans estrangers 
que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del 
Sistema Nacional de Salut, sempre que acreditin els 
requisits que figuren en la Instrucció 10/2012.

Respecte a les persones que no reuneixen els requisits, 
els és d’aplicació el Reial decret llei 16/2012 que ha 
establert un nou article d’assistència sanitària en situ-
acions especials:

Els estrangers no registrats i autoritzats com a resi-
dents a Espanya reben assistència sanitària en les mo-
dalitats següents:

a) d’urgència per malaltia greu o accident, sigui quina 
sigui la causa, fins a la situació d’alta mèdica; b) d’as-
sistència a l’embaràs, part i postpart.

En tots cas, els estrangers menors de divuit anys reben 
assistència sanitària en els mateixes condicions que els 
espanyols.

Barcelona, 31 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la preinscripció a P3 per al curs 2013-
2014 a l’Escola Can Periquet, de Palau-solità 
i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-01687/10

Resposta del Govern
Reg. 20194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01687/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la preinscripció a P3 per al curs 2013-2014 a l’Escola 
Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans (Vallès Oc-
cidental)

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 
panorama 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-
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 
2008/09) als 150 del 2010, amb una tendència a conti-
nuar disminuint. Aquesta realitat va portar 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 2012-13, aquest centre ja no 
va ofertar cap grup de P3, i el curs 2013-14 no ofereix 
ni P3, ni P4. A més, el Departament d’Ensenyament 
preveu reconvertir l’escola Can Periquet en una Sec-
ció d’Institut i així, garantir la continuïtat 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, 3 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació de l’expedient de canvi 
d’adscripció comarcal dels municipis de To-
rà i Biosca (Segarra)
Tram. 314-01828/10

Resposta del Govern
Reg. 20490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01828/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la tramitació de l’expedient de canvi d’adscripció co-
marcal dels municipis de Torà i Biosca (Segarra)

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:

Els expedients de canvi d’adscripció comarcal dels 
municipis de Torà i Biosca (Segarra) van iniciar la se-
va tramitació amb una normativa que s’ha vist modi-
ficada per legislació nova en matèria d’ordenació ter-
ritorial.

És en aquest sentit, doncs, que des de l’assessoria jurí-
dica del Departament de Governació i Relacions Ins-
titucionals s’està estudiant l’abast de l’impacte dels 
canvis legislatius en aquests casos concrets amb la vo-
luntat d’informar aquests ajuntaments de com es ve-
uen afectats els seus expedients i, si s’escau, del proce-
diment a seguir per assolir el seu objectiu.

Barcelona, 10 de juny de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament dels alumnes de P3, P4 
i P5 de l’Escola Marta Mata de Barberà del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01838/10

Resposta del Govern
Reg. 20195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01838/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament dels alumnes de P3, P4 i P5 de l’Escola 
Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)

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 Govern de la Generalitat de Catalunya és conscient 
d’aquesta situació i està treballant per resoldre-ho. Per 
això, el Departament d’Ensenyament ha encarregat la 
redacció del projecte, que ja està finalitzat i lliurat per 
l’arquitecte, licitarà les obres de construcció de la nova 
escola Marta Mata, atès que és previst l’inici d’aquesta 
actuació 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.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la normativa de segu-
retat de l’estació Sabadell Centre de Renfe
Tram. 314-01869/10

Resposta del Govern
Reg. 20180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01869/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la normativa de seguretat de l’esta-
ció Sabadell Centre de Renfe

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-01869/10 a 314-01871/10, amb les següents consi-
deracions:

Actualment l’estació de Sabadell Centre compta amb 
un pla d’evacuació integrat en el pla d’autoprotecció, 
elaborat per Renfe.

Addicionalment, per a la millora de la seguretat de 
l’estació i per tal de donar compliment a allò que esta-
bleix el Decret 82/2010, de 29 de juny, de la Generali-
tat de Catalunya, Renfe està elaborant l’adaptació del 
pla vigent en coordinació amb els requeriments que 
estableix el Departament d’Interior.
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Actualment, l’estació de Sabadell Centre no està adap-
tada a persones amb mobilitat reduïda (PMR). L’exe-
cució de l’adaptació a PMR d’aquesta estació corres-
pon a ADIF com a titular de la infraestructura.

En aquest sentit, el Govern ha instat de forma reiterada 
al Ministeri de Foment i Adif a executar les actuaci-
ons d’adaptació de l’estació de Sabadell Centre previs-
tes al Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies de 
Barcelona 2008-2015, que entre d’altres treballs haurà 
d’incloure la instal·lació d’ascensors.

Atès que l’accessibilitat en aquesta estació ha empit-
jorat des de fa més d’un any, ja que l’escala mecànica 
d’accés a l’andana està fora de servei per motius de 
seguretat, el Govern ha requerit a Adif i Renfe la seva 
substitució com a primera actuació per adequar l’ac-
cessibilitat de l’estació a PMR.

Barcelona, 5 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment d’un pla d’evacuació a 
l’estació Sabadell Centre de Renfe
Tram. 314-01870/10

Resposta del Govern
Reg. 20180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01869/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adequació de l’estació Sabadell Cen-
tre de Renfe per als passatgers amb mobili-
tat reduïda
Tram. 314-01871/10

Resposta del Govern
Reg. 20180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01869/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la durada de la fuita de querosè de 
l’empresa CLH el 25 de març de 2013 al Rou-
rell (Alt Camp)
Tram. 314-01937/10

Resposta del Govern
Reg. 20555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01937/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la durada de la fuita de querosè de l’empresa CLH el 
25 de març de 2013 al Rourell (Alt Camp)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Xavier Sabaté i Ibarz, Núria Segú Ferré

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01937/10, 314-01938/10, 
314-01939/10, 314-01940/10, 314-01941/10, 314-
01942/10, 314-01994/10, 314-01995/10 i 314-01996/10.

La sala del CECAT va rebre l’avís inicial d’una fuita el 
dia 25 de març de 2013, a les 17:02 h. i Bombers de la 
Generalitat confirma que la fuita estava taponada a les 
00:50 h del dia 26 de març.

La quantitat exacta de querosè vessada va ser de 4 m3, 
dels quals 3 m3 es van recuperar. Del metre cúbic no 
recuperat, és probable que una part no quantificable es 
vaporitzés.

L’ordre d’activar el Plaseqcat en fase d’alerta es va do-
nar a les 17:55 h del 25 de març de 2013, davant la po-
tencial afectació de la fuita a l’entorn immediat, i la 
primera notificació oficial es va trametre a les 18:07 h.

El Plaseqcat es va activar tan bon punt es va disposar 
de la confirmació de que hi havia una fuita de com-
bustible en una canonada de l’empresa CLH, i no pas 
d’una fuita de gas com s’havia anunciat inicialment en 
una trucada al 112.

Pel que fa a les causes, les informacions disponibles 
durant la gestió de l’episodi van ser que la fuita de que-
rosè es podria haver produït a conseqüència d’un acte 
de sabotatge a l’oleoducte propietat de l’empresa CLH 
al municipi del Rourell. El procés es troba sota inves-
tigació per les diferents parts.

Quant als efectius mobilitzats, van ser els següents:

– Tècnic responsable de protecció civil del Departa-
ment d’Interior a Tarragona.

– Bombers de la Generalitat de Catalunya.

– Mossos d’Esquadra.

– Inspector de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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– Tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya.

– Tècnic de l’empresa CLH.

Es va mantenir contacte amb els diferents ajuntaments 
de l’entorn, inclòs el municipi de Tarragona.

En cap moment hi va haver risc directe per a la pobla-
ció. Pel que fa als aqüífers i al riu Francolí, les mos-
tres que va recollir l’ACA al riu van ser negatives i, per 
tant, no va haver-hi afectació, tot i que el risc potencial 
existia i d’aquí l’activació en alerta del pla d’emergèn-
cia Plaseqcat amb caràcter preventiu fins confirmar la 
no afectació. Durant les hores posteriors, preventiva-
ment, també es va fer seguiment amb els municipis per 
si es detectava alguna afectació menor, amb resultat 
negatiu.

Per últim, les terres contaminades es van retirar per 
evitar l’afectació del subsòl. També es va retirar la ve-
getació afectada (parts altes de l’arbrat, ja que la pres-
sió de transport va projectar la fuita a les parts altes).

Barcelona, 11 de juny de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat de querosè vessat per 
l’empresa CLH el 25 de març de 2013 al Rou-
rell (Alt Camp)
Tram. 314-01938/10

Resposta del Govern
Reg. 20555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01937/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’hora d’activació del Plaseqcat al 
Rourell (Alt Camp) el 25 de març de 2013
Tram. 314-01939/10

Resposta del Govern
Reg. 20555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01937/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es va trigar a activar el 
Plaseqcat arran de la fuita de querosè al 
Rourell (Alt Camp) el 25 de març de 2013
Tram. 314-01940/10

Resposta del Govern
Reg. 20555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01937/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de la fuita de querosè de 
l’empresa CLH al Rourell (Alt Camp) el 25 
de març de 2013
Tram. 314-01941/10

Resposta del Govern
Reg. 20555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01937/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius mobilitzats arran de la fui-
ta de querosè de l’empresa CLH al Rourell 
(Alt Camp) el 25 de març de 2013
Tram. 314-01942/10

Resposta del Govern
Reg. 20555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01937/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions i els projectes de coope-
ració i intercanvi de coneixements dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-01980/10

Resposta del Govern
Reg. 20477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01980/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions i els projectes de cooperació i intercanvi de 
coneixements dels Mossos d’Esquadra

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01980/10, 314-01981/10, 
314-01982/10 i 314-01983/10.

La participació de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra en projectes de cooperació de caràcter eu-
ropeu i internacional és pública i es pot consultar tant 
a la pròpia web de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, com en portals d’altres institucions.

Els projectes actius en els quals la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra hi participa s’enumeren 
tot seguit:

– RAN: Amb l’objectiu de prevenir i millorar la lluita 
contra la radicalització, en concret, la de prevenir el 
terrorisme i abordar la radicalització i la captació, mit-
jançant el desenvolupament d’eines com ara l’elabora-
ció d’un manual de bones pràctiques.

– GODIAC: Projecte que té com a principal objectiu 
identificar i difondre bones pràctiques en el diàleg i la 
comunicació com a element estratègic per a la gestió 
i la prevenció dels problemes d’ordre públic. El pro-
motor d’aquest projecte és la Swedish National Police.

– COMPOSITE: Aquest projecte té l’objectiu de millo-
rar la planificació i l’execució dels canvis en les ini-
ciatives policials per tal de poder abordar els reptes ge-
nerats per la integració a la Unió Europea. El promotor 
d’aquest projecte és Erasmus University Rotterdam.

– EPAC: Participació en la conferència anual de l’EPAC 
(European Partners Against Corruption) a Barcelona, 
organitzada conjuntament per la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra i l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya. L’EPAC és una xarxa informal integrada per 
61 organismes, entre cossos policials i autoritats anti-
corrupció de diferents països de la Unió Europea, amb 
l’objectiu de compartir experiències i coneixements per 
a millorar la lluita contra la corrupció.

– ENFSI: Participació en el European Network of Fo-
rensic Science Institute sobre ciència forense.

– Programa de cooperació internacional que es desen-
volupa des de l’any 2010 amb l’objectiu d’implementar 
millores de seguretat ciutadana i prevenció de la delin-
qüència a la capital de Burkina Faso, Ouagadougou. El 
projecte ha estat impulsat pel Programa de las Nacions 
Unides per al Desenvolupament (PNUD) i ONU-Ha-
bitat en col·laboració amb el Govern de Burkina Faso. 
Durant el 2013 s’ha iniciat l’avaluació i la implemen-
tació del pla amb l’assistència de membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

A més d’aquests projectes, la Unió Europea està va-
lorant encara la validació i l’assignació de recursos 
econòmics de diferents projectes en els quals hi ha 
inscrita la participació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i que són els següents:

– TK-HUB: Trafficking with Human Beings: Un 
projecte europeu coordinat per la Police Service del 
Nord d’Irlanda, Gran Bretanya que posa en marxa un 
ampli estudi sobre els autors del tràfic de persones 
humanes com una base per desenvolupar estratègies 
efectives d’actuació policial per combatre el tràfic de 
persones.

– FIIP: «Fighting International Internet Pedofilia». 
Projecte contra la pedofília a internet, del qual n’és 
promotor la Policia de Kent (Gran Bretanya).

– Cyber Hate Crimes Atos: «Creating a Protocol for 
investigation and prosecution of Cyber Hate Crimes»: 
Projecte que reforça la lluita contra l’activitat criminal 
al ciberespai i del qual n’és promotor el «Movimiento 
contra la Intolerancia» de Madrid.

– EDPOL: «Prevention and Fight against crime»: Pro-
jecte emmarcat dins la lluita i la prevenció de l’activi-
tat criminal relacionada amb «bandes». El promotor 
d’aquest projecte és la Policia d’Estocolm.

– SHIELD: Projecte emmarcat dins del 7è Progra-
ma Marc. Es tracta d’un projecte encaminat a buscar 
i desenvolupar solucions pels equips de protecció per-
sonals.

Per últim, recordar que la participació de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra no té costos per a 
la institució, ja que a l’aprovació dels projectes van as-
sociades les partides pressupostàries necessàries per 
al seu desenvolupament i participació.

Barcelona, 11 de juny de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els països en què es van dur a terme les 
accions i els projectes de cooperació i intercan-
vi de coneixements dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01981/10

Resposta del Govern
Reg. 20477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01980/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els participants i el cost de les acci-
ons i els projectes de cooperació i intercanvi 
de coneixements dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01982/10

Resposta del Govern
Reg. 20477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01980/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de resultats de les acci-
ons i els projectes de cooperació i intercanvi 
de coneixements dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01983/10

Resposta del Govern
Reg. 20477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01980/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afirmació de la consellera d’Ense-
nyament relativa al cost de la construcció de 
320 escoles
Tram. 314-01985/10

Resposta del Govern
Reg. 20196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01985/10, 314-01986/10, 314-
01987/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afirmació de la consellera d’Ensenyament relativa al 
cost de la construcció de 320 escoles

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

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

El Departament d’Ensenyament ha estudiat munici-
pi a municipi les seves necessitats d’escolarització i la 
projecció demogràfica dels propers anys, adaptant els 
equipaments a les necessitats actuals.

En data gener de 2011, hi havia 320 actuacions encar-
regades per un import de 1.291.724.833,06 € finança-
des mitjançant ICF equipaments a 25 anys, la qual co-
sa implicava un cost de 4.539.590.966,11 € en concepte 
de lloguer i manteniment. Es tramet llistat, d’aquestes 
actuacions, en annex 1.

Actualment, s’ha considerat la forma de gestió i a par-
tir d’ara les actuacions es contracten d’acord amb el 
termini d’execució. Per tant, s’han desencarregat, en 
els casos que encara ha estat possible, les actuacions 
previstes d’executar mitjançant ICFe. Del total de les 
320 actuacions encarregades s’han executat ja 271. 
Les xifres actuals després d’aquestes modificacions 
són les que consten en l’annex 2.

Barcelona, 3 de juny 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 les 320 escoles que han quadruplicat 
llur cost
Tram. 314-01986/10

Resposta del Govern
Reg. 20196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01985/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments educatius que van 
ésser mal planificats
Tram. 314-01987/10

Resposta del Govern
Reg. 20196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01985/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud d’informació a Método 3 
per part del Departament d’Interior
Tram. 314-01988/10

Resposta del Govern
Reg. 20478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01988/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud d’informació a Método 3 per part del De-
partament d’Interior

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-01988/10, 314-01989/10.

Durant la sessió tinguda el 30 de maig de 2013 a la 
Comissió d’Afers Institucionals es va donar resposta a 
aquestes preguntes.

Barcelona, 11 de juny de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contingut de la informació prèvia 
adreçada a Método 3
Tram. 314-01989/10

Resposta del Govern
Reg. 20478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01988/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el risc per a la població del Rourell (Alt 
Camp) de la fuita de querosè de la canonada 
de Companyia Logística d’Hidrocarburs del 
25 de març de 2013
Tram. 314-01994/10

Resposta del Govern
Reg. 20555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01937/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el risc per als aqüífers i el riu Francolí de 
la fuita de querosè de la canonada de Com-
panyia Logística d’Hidrocarburs del 25 de 
març de 2013
Tram. 314-01995/10

Resposta del Govern
Reg. 20555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01937/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el risc per al subsòl de la fuita de que-
rosè de la canonada de Companyia Logís-
tica d’Hidrocarburs del 25 de març de 2013
Tram. 314-01996/10

Resposta del Govern
Reg. 20555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-01937/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat de prolongar fins a les 
Cases d’Alcanar la via verda que ha d’arribar 
a Sant Carles de la Ràpita
Tram. 314-02025/10

Resposta del Govern
Reg. 20181 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02025/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possibilitat de prolongar fins a les Cases d’Alcanar 
la via verda que ha d’arribar a Sant Carles de la Ràpita

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

L’essència del projecte de via verda persegueix posar 
en valor el patrimoni ferroviari que ha quedat en de-
sús per convertir-lo en una infraestructura ciclista d’un 
gran valor social, turístic i mediambiental.

Atès que l’antic ferrocarril arribava fins a Sant Carles 
de la Ràpita, actualment no es considera oportú per-
llongar aquest projecte de via verda fins a més enllà 
d’aquest nucli.

Barcelona, 10 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 20212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02058/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de canvi de concertació amb les oficines de 
farmàcia 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:

En l’entorn del Pla de Salut (PdS), des del Departa-
ment de Salut i el Catsalut, es proposa integrar la sa-
lut pública i comunitària en el model assistencial on la 
farmàcia comunitària té un rol i una capacitat per mi-
llorar la resolució del sistema.

Actualment, en l’entorn del Concert d’atenció farma-
cèutica entre el CatSalut i el Consell de Col·legis Far-
macèutics de Catalunya (CCFC), es contempla la car-
tera de serveis en les oficines de farmàcia (OF). Es 
defineix com a «conjunt de serveis farmacèutics, que 
l’OF ha de prestar de manera integrada en el sistema 
sanitari, en l’àmbit de l’atenció primària de salut co-
ordinadament amb l’atenció especialitzada, que con-
tribueixi a millorar la salut dels ciutadans». Aquests 
serveis es diferencien en diferents tipologies, serveis 
bàsics (inherents a les farmàcies i ja vigents) i serveis 
acreditats que han d’estar reconeguts.

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, s’esta-
bleixen els components sobre els quals actuar: promo-
ció de la salut i prevenció de la malaltia, drogodepen-
dències i salut mental, i vigilància de la salut pública.

Des de la Comissió de seguiment de la cartera de ser-
veis, endegada entre representants del CatSalut i del 
CCFC, s’ha acordat explorar oportunitats i serveis a 
consensuar, concertar i retribuir de manera que, des 
del març del 2012 ja es contempla el Procediment de 
treball de la cartera de serveis i dos nous serveis: Pro-
grama de detecció precoç de càncer de còlon i recte i 
Programa per a la determinació del risc d’infecció per 
VIH per mitjà del test ràpid.

En relació amb el Programa de detecció precoç de 
càncer de còlon i recte, es fa més accessible a la po-
blació l’accés al Programa i, per tant, fomenta la par-
ticipació en el cribratge i permet reduir la incidència i 
la mortalitat per càncer colorectal mitjançant la detec-
ció i tractament dels adenomes colorectals i del càn-
cer en fases inicials prèviament detectades. Durant el 
període juny 2012 - febrer 2013, s’han realitzat 36.246 
test amb la participació de 134 farmàcies de la Regió 
Sanitària Barcelona, amb un import de facturació de 
43.206 € per al CatSalut. La previsió per al 2013 és 
aproximadament de 57.610 €.

El Programa per a la determinació del risc d’infec-
ció per VIH per mitjà del test ràpid ofereix al ciuta-
dà la possibilitat de fer-se la prova de detecció ràpida 
de VIH. L’objectiu del servei és fomentar la detecció 
precoç del VIH en col·lectius que presenten conduc-
tes de risc, i que no acostumen a usar la xarxa pública 
sanitària de forma habitual, disminuint el retard diag-
nòstic de la infecció i facilitant l’abordatge d’aquestes 
circumstàncies i adoptar les mesures necessàries per 
tal d’evitar la reinfecció i la transmissió del virus. Du-
rant el període juny 2012 - febrer 2013, s’han realitzat 
1.231 test amb la participació d’un total de 45 farmàci-



26 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 109

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 26

es de les regions sanitàries Barcelona, Catalunya Cen-
tral i Camp de Tarragona, que ha suposat un import de 
facturació de 9.736 € per al CatSalut. La previsió per al 
2013 és aproximadament de 1.650 tests amb un import 
de 13.000 € (extrapolat a 12 mesos).

Actualment s’ha acordat, en el marc de la Comissió 
de seguiment de la cartera de serveis, avançar en l’ex-
ploració de possibles serveis, considerant el PdS. Així 
doncs, hi ha previst elaborar el llistat d’activitats o ser-
veis possibles a desenvolupar. També està previst, per 
a l’any 2013, avançar en l’estudi de propostes de:

– Atenció farmacèutica al pacient crònic complex.

– Iniciar un grup de treball sobre dispensació de me-
dicació hospitalària per explorar possibles col·la-
boracions.

– Iniciar, l’últim trimestre de l’any, el desplegament 
del Programa de detecció precoç de càncer colon i rec-
te a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Lleida.

– Iniciar el desplegament del Programa de detecció de 
VIH a final d’any en poblacions de més de 30.000 ha-
bitants.

En relació al model d’atenció farmacèutica de les resi-
dències geriàtriques, es contempla la reordenació del 
model assistencial i de prestació farmacèutica als cen-
tres residencials socials vinculant els serveis i l’atenció 
farmacèutica als dispositius sanitaris, orientats segons 
un abordatge integral i centrat en el mateix pacient 
(subministrament de la medicació dins del paquet as-
sistencial més serveis farmacèutics) amb l’objectiu 
d’augmentar resultats en salut des de l’atenció i gestió 
farmacèutica integrada en l’atenció assistencial. S’es-
tan estudiant i valorant diferents alternatives.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les possibles solucions per a abas-
tar de medicaments i productes sanitaris les 
oficines de farmàcia
Tram. 314-02061/10

Resposta del Govern
Reg. 20329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02061/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les possibles solucions per a abastar de medicaments i 
productes sanitaris les oficines de farmàcia

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 314-02061/10 a 
314-02064/10 es responen de forma conjunta.

Actualment la xarxa de farmàcies de Catalunya està 
garantint les dispensacions de medicaments a tots els 
pacients.

Els casos puntuals, en què el farmacèutic no ha dis-
pensat el medicament, s’han gestionat, cas per cas, des 
del territori i de forma coordinada amb el correspo-
nent Col·legi de Farmacèutics trobant sempre una so-
lució per al pacient.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dificultats de dispensació a les ofi-
cines de farmàcia registrades en el Servei 
Català de la Salut
Tram. 314-02062/10

Resposta del Govern
Reg. 20329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02061/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els medicaments i els grups terapèu-
tics amb problemes de dispensació a les ofi-
cines de farmàcia pels retards de pagament 
de la Generalitat
Tram. 314-02063/10

Resposta del Govern
Reg. 20329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02061/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de farmàcies amb problemes 
pels retards de pagament de la Generalitat
Tram. 314-02064/10

Resposta del Govern
Reg. 20329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02061/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 20213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02069/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la carpeta personal de salut

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La carpeta personal de salut és un projecte en continu 
desenvolupament que evoluciona de manera favorable 
cap a un entorn de relació amb el ciutadà. Actualment 
s’ha estès a tota la població major d’edat.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes de coordinació assis-
tencial per a Tarragona
Tram. 314-02070/10

Resposta del Govern
Reg. 20214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02070/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes de coordinació assistencial per a Tarragona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i Ibarz

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

Amb data 13 de març de 2013 es va signar el conve-
ni de col·laboració, coordinació o cooperació en matèria 
de salut del sector sanitari Tarragonès - Baix Penedès 
entre l’Institut Català de la Salut, la Fundació Hospital 
de Sant Pau i Santa Tecla, l’empresa pública de Gestió 
i Prestació de Serveis, SA i la Xarxa Sanitària i Social 
Santa Tecla, amb la voluntat d’establir un marc estable 
de col·laboració, coordinació i cooperació a fi de racio-
nalitzar els recursos disponibles i assolir les màximes 
potencialitats de les respectives organitzacions en favor 
d’una millor qualitat i eficiència en la prestació dels ser-
veis de salut, en allò que determina el Mapa Sanitari i el 
Pla de salut de Catalunya 2011-2015, així com les estra-
tègies de planificació que fixi el Departament de Salut i 
el Servei Català de la Salut en cada moment.

Les actuacions s’emmarquen en l’àmbit d’aplicació de 
les activitats derivades de l’atenció hospitalària, aten-
ció primària de salut, atenció sociosanitària, salut pú-
blica, recerca i docència, serveis logístics i de suport i 
serveis i programes assistencials i sociosanitaris.

Per portar a terme l’objecte del conveni s’han establert 
les següents actuacions:

– Creació d’una càpita econòmica amb la integració 
dels recursos derivats de la cartera de serveis i dels 
programes de les entitats signants que seran gestiona-
des de forma comuna.

– Establiment de línies de coordinació i cooperació 
entre els centres, serveis i programes per desenvolupar 
línies de treball d’ordenació de fluxos territorials, ur-
gències i emergències, guàrdies mèdiques d’especia-
litats, atenció oncològica, col·laboracions específiques 
entre hospitals i centres d’atenció primària per a la 
gestió integrada de determinats serveis.

– Establiment d’estratègies conjuntes en la definició 
d’objectius en el marc del Pla de Salut de Catalunya, 
incloent l’adopció de protocols, de criteris conjunts en 
matèria de formació de grau, postgrau i al llarg de la 
vida, i de sistemes d’informació i de comunicació.

– Gestió de serveis de suport a l’activitat assistenci-
al i sociosanitària, com són la logística, l’emmagatze-
matge, les compres, la neteja, la bugaderia, la cuina, el 
manteniment general i informàtic, la comptabilitat i la 
facturació i la gestió dels recursos humans.

El desenvolupament de les funcions i activitats es re-
flectirà en un Pla de coordinació anual on s’establiran 
els continguts i la temporalització concreta de cadas-
cuna de les actuacions.

Paral·lelament a aquest conveni, durant l’any 2013, la 
Regió Sanitària Camp de Tarragona liderarà el Pacte 
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de Resolució Territorial entre els proveïdors d’atenció 
primària, atenció especialitzada, atenció sociosanità-
ria i salut mental, per establir sinergies encaminades 
a assolir, conjuntament, els objectius del Pla de Salut.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les propostes de cooperació assistencial 
per a l’atenció psiquiàtrica a Reus (Baix Camp)
Tram. 314-02071/10

Resposta del Govern
Reg. 20215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02071/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes de cooperació assistencial per a l’atenció 
psiquiàtrica a Reus (Baix Camp)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i Ibarz

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

D’acord amb els criteris de planificació de Mapa Sani-
tari del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, les 
iniciatives que cal potenciar són:

– Integració plena de la salut mental a la xarxa sanità-
ria general.

– Consolidació d’un model organitzatiu i de col·la-
boració amb l’atenció primària de salut que afavoreixi 
la millora de la detecció i de l’atenció als problemes de 
salut des d’aquest nivell assistencial.

– Potenciació de l’assistència psiquiàtrica en els hospi-
tals generals amb criteris d’equitat i accessibilitat ter-
ritorial i complementàriament amb els recursos dels 
hospitals monogràfics.

Amb l’objectiu de donar compliment al Pla d’atenció 
integral a les persones amb problemes de salut men-
tal, la Regió Sanitària Camp de Tarragona està por-
tant a terme, juntament amb l’Institut Pere Mata i 
 SAGESSA, un estudi de viabilitat i optimització de la 
utilització de les plantes d’hospitalització de l’Hospital 
Sant Joan de Reus. Les propostes es formalitzaran en 
pactes i acords entre les entitats proveïdores.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 20563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02072/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’elaboració de l’Informe sobre els procedi-
ments legals a través dels quals els ciutadans i les ciu-
tadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur 
futur polític col·lectiu

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jaume Collboni Cuadrado

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita 314-02072/10, conjuntament amb les 
número de tramitació 314-02073/10 i 314-02074/10.

L’informe sobre els procediments legals a través dels 
quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya po-
den ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu, ela-
borat per Institut d’Estudis Autonòmics va ser encar-
regat des de la vicepresidència del Govern.

L’objectiu de l’informe, encarregat en data 8 de febrer 
de 2013, era conèixer els procediments existents en 
l’ordenament jurídic vigent, o que caldria introduir-hi, 
per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalu-
nya poguessin ser consultats sobre llur futur polític col-
lectiu.

Els experts que han elaborat l’informe són el director 
de l’Institut d’Estudis Autonòmics, Sr. Carles Viver, i 
el cap de l’Àrea de Desenvolupament Autonòmics de 
l’Institut, Sr. Gerard Martin. L’elaboració de l’informe 
no ha suposat cap cost per a la Generalitat de Catalu-
nya, ja que s’ha dut a terme per personal de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics.

Barcelona, 13 de juny de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan que va encarregar l’Informe 
sobre els procediments legals a través dels 
quals els ciutadans i les ciutadanes de Ca-
talunya poden ser consultats sobre llur futur 
polític col·lectiu
Tram. 314-02073/10

Resposta del Govern
Reg. 20563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02072/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 20563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02072/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 20330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02088/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de remodelació de l’Hospital de Vilade-
cans (Baix Llobregat)

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 314-02088/10 a 
314-02093/10 es responen de forma conjunta.

El model hospitalari previst per a l’Hospital de Vilade-
cans és el model d’un hospital comunitari de proximi-
tat amb la finalitat d’atendre les patologies més preva-
lents de la comunitat.

La proposta de centre futur és la d’un hospital gene-
ral bàsicament comunitari amb cirurgia major ambu-
latòria i hospitalització de curta estada del seu àmbit 
territorial de referència amb capacitat per atendre al 
voltant de 65% de la patologia de la seva zona d’influ-
ència. Com ja succeeix a l’actualitat, no disposarà de 
serveis maternoinfantils.

Cal dir que, l’Hospital de Viladecans, des de fa anys, 
és un centre hospitalari pioner en el desenvolupament i 
incorporació de tècniques i model organitzatiu d’alter-
natives a l’internament tradicional, amb la potenciació 
de la cirurgia major ambulatòria i la curta estada.

Actualment, no hi previsió de calendari per a la remo-
delació de l’Hospital de Viladecans ni està determinat 
encara el nombre específic de llits, ni la seva plantilla.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 20330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02088/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 20330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02088/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis que oferirà l’Hospital de Vi-
ladecans (Baix Llobregat) després de la seva 
remodelació
Tram. 314-02091/10

Resposta del Govern
Reg. 20330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02088/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 20330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02088/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de l’Hospital de Viladecans 
(Baix Llobregat) després de la seva remo-
delació
Tram. 314-02093/10

Resposta del Govern
Reg. 20330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02088/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 20216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02095/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de compra d’activitat per part del Servei 
Català de la Salut a l’Hospital General de Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat)

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 del se-
güent:

La previsió de compra d’activitat a l’Hospital Gene-
ral del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de 
Llobregat per al 2013, amb la pròrroga pressupostària 
del 2012 és de continuïtat, amb els ajustaments eco-
nòmics resultants dels paràmetres de contractació que 
estan pendents d’aprovació.

Barcelona, 31 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 20217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02103/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis en els serveis d’urgències i emergències del 
Solsonès

Grup Parlamentari: GP SOC

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

El canvi més destacable en l’atenció continuada i ur-
gent que s’ha fet a la comarca del Solsonès és la gestió 
de l’atenció continuada i urgent a traves del 061CatSa-
lut Respon (SEM). Les urgències de nit i de cap de set-
mana es segueixen atenent al CAP Solsonès amb pre-
sencia física i al CAP Sant Llorens de Morunys amb 
guàrdies localitzables.

Aquests canvis en l’atenció continuada s’han implemen-
tat a partir del 18 de febrer d’aquest any i, a data d’avui, 
la resposta ha estat adequada a les necessitats de la 
població, sense destacar-ne cap incidència rellevant.

El funcionament i els resultats obtinguts en el primer 
mes de funcionament d’aquesta nova reordenació van 
ser presentats pel gerent de la Regió Sanitària Catalu-
nya Central, el dia 22 d’abril, en el Consell Comarcal 
del Solsonès a una representació d’alcaldes de la co-
marca així com al president del consell comarcal.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 20331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02104/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’execució i finalització de les obres del 
CAP 3, de Viladecans (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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-02104/10 i 
314-020105/10 es responen de forma conjunta.

La construcció del nou centre d’atenció primària CAP 
Viladecans-3 ha estat encarregada a l’empresa pública 
Infraestructures.cat. La previsió, tot i que resta condi-
cionada a les disponibilitats pressupostàries, seria de 
poder començar les obres a inicis de 2014, preveient-se 

una durada de 24 mesos que situaria la data prevista 
de finalització a finals de 2015.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 20331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02104/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 20218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02106/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el coneixement de la necessitat d’un tercer centre 
d’atenció primària a Viladecans (Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Marina Geli i 
Fàbrega

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

Per Acord de Govern de data 20 de novembre de 2012, 
a proposta conjunta del conseller d’Economia i Co-
neixement i del conseller de Salut, el Govern va acor-
dar encarregar a Infraestructures.cat, per compte de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català 
de la Salut, entre altres actuacions, l’execució de les 
obres de nova construcció del CAP Viladecans 3.

Barcelona, 31 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consultora externa encarregada 
d’elaborar l’estudi Informe sobre les modifi-
cacions estatutàries de la Llei 8/2007, del 30 
de juliol, de l’Institut Català de la Salut, ne-
cessàries perquè la institució pugui ampliar 
les seves fórmules organitzatives
Tram. 314-02107/10

Resposta del Govern
Reg. 20332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02107/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi 
Informe sobre les modificacions estatutàries de la Llei 
8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, 
necessàries perquè la institució pugui ampliar les se-
ves fórmules organitzatives

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 314-02107/10 i 
314-02108/10 es responen conjuntament.

La consultora encarregada d’elaborar l’estudi Propos-
ta de modificació de la Llei 8/2007, de 30 de juliol de 
l’Institut Català de la Salut, de data 8 de juny de 2011, 
va ser Iurisdiagonal, SL. El cost de l’estudi va ser de 
4.720,00 € amb IVA inclòs.

Barcelona, 31 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’estudi Informe sobre les 
modificacions estatutàries de la Llei 8/2007, 
del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Sa-
lut, necessàries perquè la institució pugui 
ampliar les seves fórmules organitzatives
Tram. 314-02108/10

Resposta del Govern
Reg. 20332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02107/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 20333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02109/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi 
Informe sobre el nou model organitzatiu de l’Institut 
Català de la Salut

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 314-02109/10 i 
314-02110/10 es responen conjuntament.

La consultora encarregada d’elaborar l’estudi Informe 
jurídic sobre el nou model d’estructura organitzativa 
dels centres i serveis de l’ICS, de febrer de 2012, va ser 
LandwellPricewaterhouseCoopers Tax & Legal Servi-
ces SL. El cost de l’estudi va ser de 17.700,00 € amb 
IVA inclòs.

Barcelona, 31 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 20333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02109/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consultora externa encarregada 
d’elaborar l’estudi Informe sobre la possi-
ble aplicació del REGE (règim especial del 
grup d’entitats) a l’Institut Català de la Salut 
a efectes de la tributació de l’IVA
Tram. 314-02111/10

Resposta del Govern
Reg. 20334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02111/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi 
Informe sobre la possible aplicació del REGE (règim 
especial del grup d’entitats) a l’Institut Català de la 
Salut a efectes de la tributació de l’IVA

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 314-02111/10 i 
314-02112/10 es responen conjuntament.

La consultora encarregada d’elaborar l’estudi sobre 
l’optimització de l’IVA en les operacions realitzades per 
l’Institut Català de la Salut, de data 5 de desembre de 
2012, va ser Faura-Casas Auditors Consultors, SL. El 
cost de l’estudi va ser de 9.794 € amb IVA inclòs.

Barcelona, 31 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’estudi Informe sobre la 
possible aplicació del REGE (règim especi-
al del grup d’entitats) a l’Institut Català de la 
Salut a efectes de la tributació de l’IVA
Tram. 314-02112/10

Resposta del Govern
Reg. 20334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02111/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consultora externa encarregada 
d’elaborar l’estudi Adaptació dels Estatuts 
de l’Institut Català de la Salut a la Llei Òm-
nibus
Tram. 314-02113/10

Resposta del Govern
Reg. 20335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02113/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi 
Adaptació dels Estatuts de l’Institut Català de la Sa-
lut a la Llei Òmnibus

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-
02113/10 i 314-02114/10 es responen conjuntament.

La consultora encarregada d’elaborar l’estudi Modifi-
cacions estatutàries en el nou model ICS, de data 20 de 
març de 2012, va ser Landwell-PricewaterhouseCoo-
pers Tax & Legal Services, SL. El cost de l’estudi va 
ser de 20.328,00 € amb IVA inclòs.

Barcelona, 31 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’estudi Adaptació dels Es-
tatuts de l’Institut Català de la Salut a la Llei 
Òmnibus
Tram. 314-02114/10

Resposta del Govern
Reg. 20335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02113/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició de les comissions mix-
tes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat 
el 3 d’abril de 2013
Tram. 314-02122/10

Resposta del Govern
Reg. 20562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02122/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la composició de les comissions mixtes entre la 
Generalitat i el Govern de l’Estat el 3 d’abril de 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita 314-02122/10, conjuntament amb les 
número de tramitació 314-02123/10 i 314-02124/10.

Els nomenaments del president i de la resta de mem-
bres de la representació de la Generalitat als òrgans 
bilaterals constituïts amb l’Estat s’han adoptat mitjan-
çant els corresponents acords de Govern, tots ells pu-
blicats oficialment al DOGC.

Així, mitjançant els acords que s’indiquen a conti-
nuació, el Govern va nomenar el senyor Josep Anto-
ni Duran i Lleida president de la representació de la 
Generalitat a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, 
la Comissió Bilateral d’Infraestructures, la Comissió 
Mixta de Transferències i la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals.

Acord DOGC Comissió

Acord GOV/1/2011, 
d’11 de febrer

5794 (12.02.11) C. Mixta de 
Transferències

Acord GOV/2/2011, 
d’11 de febrer

5794 (12.02.11) C. Bilateral Gene-
ralitat-Estat

Acord GOV/3/2011, 
d’11 de febrer

5794 (12.02.11) C. Mixta Afers 
Econ. i Fiscals

Acord GOV/4/2011, 
d’11 de febrer

5794 (12.02.11) C. Bilateral d’In-
fraestructures

Fins a aquesta data, els acords de Govern esmentats no 
han estat modificats ni substituïts ni han quedat sense 
efecte. El Sr. Josep Antoni Duran i Lleida ha exercit de 
forma ininterrompuda les seves responsabilitats com 
a president de les comissions esmentades i les segueix 
exercint en l’actualitat.

D’altra banda, el nomenament de la resta de membres 
de la representació de la Generalitat en aquests òrgans 
paritaris es va produir a través dels acords següents:

Acord DOGC Comissió

Acord GOV/80/2011, 
de 17 maig

5882 (19.05.11) C. Bilateral Gene-
ralitat-Estat

Acord GOV/81/2011, 
de 17 maig

5882 (19.05.11) C. Bilateral d’In-
fraestructures

Acord GOV/82/2011, 
de 17 maig

5882 (19.05.11) C. Mixta Afers 
Econ. i Fiscals

Acord GOV/92/2011, 
de 31 maig

5892 (02.06.11) C. Bilateral d’In-
fraestructures

Només el primer d’aquests acords ha estat objecte 
d’una modificació, per tal de canviar la persona propo-
sada per la força parlamentària corresponent per assis-
tir, en representació d’aquesta força parlamentària, a 
les reunions prèvies de la part catalana de la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat (Acord GOV/57/2012, de 
19 de juny; DOGC 6154, 21.06.2012).

En conseqüència, de conformitat amb els acords es-
mentats, així com amb els acords adoptats per l’Es-
tat per designar els seus representants, la composició 
actual de les diverses comissions constituïdes entre la 
Generalitat i l’Estat és la que consta a continuació.

1. Comissió Bilateral Generalitat-Estat

a) Representació de la Generalitat

President

– Sr. Josep Antoni Duran i Lleida

Representants

– El conseller/la consellera de Governació i Relacions 
Institucionals

– El conseller/la consellera d’Economia i Coneixe-
ment

– El secretari/la secretària del Govern

– El delegat/la delegada del Govern de la Generalitat 
a Madrid

– El secretari/la secretària general de Governació 
i Relacions Institucionals

Secretari

– El cap de l’Oficina Tècnica de Suport en Matèria 
de Traspassos i Cooperació Institucional (Resolució 
GRI/1387/2012, de 10 de juliol, per la qual es dóna pu-
blicitat a la Resolució de 2 de juliol de 2012).

b) Representació de l’Estat (Ordre HAP/1203/2012, de 
6 de juny)

Presidenta

– Sra. Soraya Sáenz de Santamaría

Representants

– El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques

– El secretari d’Estat d’Hisenda

– La secretària d’Estat de Pressupostos i Despeses
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– El secretari d’Estat d’Administracions Públiques

– La delegada del Govern a Catalunya.

Secretari

– La persona titular de la Direcció General de Coor-
dinació de Competències amb les Comunitats Autòno-
mes i les Entitats Locals.

2. Comissió Bilateral d’Infraestructures

a) Representació de la Generalitat

President

– Sr. Josep Antoni Duran i Lleida

Representants

– El conseller/la consellera de Governació i Relacions 
Institucionals

– El conseller/la consellera de Territori i Sostenibilitat

– El conseller/la consellera d’Economia i Coneixe-
ment

– El president/la presidenta de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya

– El president/la presidenta de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques

Secretari

– El cap de l’Oficina Tècnica de Suport en Matèria 
de Traspassos i Cooperació Institucional (Resolució 
GRI/1387/2012, de 10 de juliol).

b) Representació de l’Estat (Acord Consell Ministres 
de 13 de juliol de 2012)

Presidenta

– La secretària d’Estat de Pressupostos i Despeses

Representants

– El secretari d’Estat d’Administracions Públiques

– El secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport 
i Habitatge

– El subsecretari de Foment

– El subsecretari d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient

– El secretari general de Coordinació Autonòmica 
i Local

Secretari

– La persona titular de la Direcció General de Coor-
dinació de Competències amb les Comunitats Autòno-
mes i les Entitats Locals.

3. Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals

a) Representació de la Generalitat

President

– Sr. Josep Antoni Duran i Lleida

Representants

– El conseller/la consellera d’Economia i Coneixe-
ment

– El secretari/la secretària general de la Presidència

– El secretari/la secretària general de Governació 
i Relacions Institucionals

– El secretari/la secretària general d’Economia i Co-
neixement

– El secretari/la secretària d’Economia i Finances

– El director/la directora de l’Agència Tributària de 
Catalunya

Secretari

– El cap de l’Oficina Tècnica de Suport en Matèria 
de Traspassos i Cooperació Institucional (Resolució 
GRI/1387/2012, de 10 de juliol).

b) Representació de l’Estat (Acord Consell Ministres 
de 13 de juliol de 2012)

President

– El secretari d’Estat d’Administracions Públiques

Representants

– El secretari d’Estat de Pressupostos i Despeses

– El secretari d’Estat d’Hisenda

– El secretari general de Coordinació Autonòmica 
i Local

– El director general de Coordinació amb les Comuni-
tats Autònomes i les Entitats Locals

– El director general de l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària

Secretària

– La subdirectora general de Relacions Financeres 
amb les Comunitats Autònomes

4. Comissió Mixta de Transferències

a) Representació de la Generalitat

President

– Sr. Josep Antoni Duran i Lleida

Representants

– Sra. Laia Bonet Rull

– Sra. Meritxell Borràs i Solé

– Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas

– Sr. Carles Jaume i Fernández

– Sr. Joan Josep Nuet i Pujals

– Sra. Agnès Pardell i Veà
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– Sr. Oriol Pujol i Ferrusola

– Sra. Anna Simó i Castelló

– Sr. Jordi Turull i Negre

Com a representants de la societat civil

– Sr. Salvador Alemany i Mas, president del Consell 
Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixe-
ment

– Sra. Teresa Crespo i Julia, presidenta del Consell As-
sessor de Polítiques Socials i Familiars

– Sr. Miquel Vilardell i Tarrés, president del Consell 
Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Siste-
ma Sanitari

Secretari

– El cap de l’Oficina Tècnica de Suport en Matèria 
de Traspassos i Cooperació Institucional (Resolució 
GRI/1387/2012, de 10 de juliol).

b) Representació de l’Estat

President

– El ministre d’Administració Territorial

Representants

– El secretari d’Estat de Cooperació Territorial

– El delegat del Govern a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya

– El director general de Desenvolupament Autonòmic

– El director general de Coordinació Financera amb 
les CCAA i les Entitats Locals

– La directora general de Patrimoni de l’Estat

– La directora general de la Funció Pública

– Representants dels ministeris competents en les ma-
tèries que figuren en l’ordre el dia de cada reunió ple-
nària de la Comissió

Secretari

– Un/a funcionari/ària de l’Administració de l’Estat

Barcelona, 13 de juny de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 20562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02122/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 20562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02122/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Escola Mediterrà-
nia de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-02125/10

Resposta del Govern
Reg. 20197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02125/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de l’Escola Mediterrània de Viladecans 
(Baix Llobregat)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva 
Granados Galiano

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

La situació actual que ens toca gestionar és complexa i 
obliga a revisar les ofertes educatives vigents. Després 
d’una dècada amb un fort creixement demogràfic, degut 
a l’augment de la natalitat i a l’arribada d’immigrants, a 
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partir del 2009 s’ha iniciat un cicle de decreixement. La 
crisi econòmica ha provocat una caiguda de la natalitat i 
a aquest factor cal sumar-hi el fet que el saldo migratori, 
fins ara positiu, està invertint la seva tendència, i men-
tre un nombre important dels immigrants de la primera 
dècada del segle xxi torna als seus països d’origen, aug-
menta l’emigració d’una part de la població autòctona, 
bàsicament jove i en edat de tenir fills.

Aquest nou escenari té com a conseqüència el fet 
que els propers anys disminuiran el nombre de nens 
i nenes que cal escolaritzar i caldrà adaptar l’oferta a 
aquesta nova realitat.

Dit això, i un cop efectuats els estudis pertinents, i de 
disposar de totes les dades, finalment s’ha pres la de-
cisió de no construir l’Escola Mediterrània de la ciutat 
de Viladecans mentre no hi hagi una variació en les 
dades demogràfiques, bé sigui per un increment vege-
tatiu o un increment migratori.

Barcelona, 5 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes dels centres 
d’ensenyament públics i concertats el curs 
2011-2012
Tram. 314-02126/10

Resposta del Govern
Reg. 20198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02126/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes dels centres d’ensenyament pú-
blics i concertats el curs 2011-2012

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:

La previsió d’alumnes que es va tenir en compte per a 
l’inici de curs 2011-2012 va ser la següent: 

Centres Alumnes 

Públics, privats concertats 1.280.232
Ensenyaments a distància 22.679

Total 1.302.911

Un cop les dades estadístiques són les definitives de 
l’any 2011-2012, obtingudes quan ja ha estat tancada i 

confirmada la matrícula de cada ensenyament, les xi-
fres són les següents: 

Centres Alumnes

Públics, privats concertats 1.274.729
Ensenyaments a distància 45.912

Total 1.320.641

Pàgina web de la font estadística:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/
menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vg
nextoid=e56169de9f998310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=e56169de9f998310VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Barcelona, 5 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost econòmic per alumne als cen-
tres d’ensenyament el curs 2011-2012
Tram. 314-02127/10

Resposta del Govern
Reg. 20199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02127/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost econòmic per alumne als centres d’ense-
nyament el curs 2011-2012

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 pressupost executat pel Departament d’Ensenya-
ment l’any 2011 va ser de 5.096.335.658,16 euros. 
Aquest import inclou tant els conceptes directament 
relacionats a la prestació del servei d’escolarització 
dels alumnes (nòmines del professorat, despeses de 
funcionament, lloguers i inversions als centres) com 
les despeses que tot i no tenir una relació directa amb 
l’alumne, són necessàries per a la correcta prestació 
dels serveis (nòmines del personal d’administració i 
serveis, serveis de transport i menjador, serveis infor-
màtics, beques, despeses de funcionament de les seus 
administratives...).

El nombre d’alumnes de règim general més els ma-
triculats en formació d’adults, tant en centres públics 
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com en centres concertats, per al curs 2011-2012 va ser 
de 1.359.232.

D’acord amb aquestes dades, el cost de la repercus-
sió pressupostària per alumne matriculat al curs 2011-
2012 va ser de 3.749,42 €/alumne.

Barcelona, 5 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment d’alumnes als centres 
d’ensenyament públics i concertats el curs 
2012-2013
Tram. 314-02128/10

Resposta del Govern
Reg. 20200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02128/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’alumnes als centres d’ensenyament pú-
blics i concertats el curs 2012-2013

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:

La comparació de les dades de matrícula, entre el 
mes de juny de 2012 i el mes de maig de 2013, indi-
ca un increment de 9.356 alumnes dels ensenyaments 
obligatoris –inclosos els del 2n cicle d’educació in-
fantil– del conjunt de centres públics i concertats de 
Catalunya.

Barcelona, 5 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del CAP Sant Crist, de 
Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-02130/10

Resposta del Govern
Reg. 20219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02130/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del CAP Sant Crist, de Badalona (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Parlon Gil, Marina Geli i Fàbrega

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

La construcció del centre d’atenció primària CAP Sant 
Crist de Badalona és una actuació d’obra nova que 
substitueix un equipament ja existent, per tal de donar 
servei a l’àrea bàsica de salut ABS Badalona-10.

El Departament de Salut i l’Ajuntament de Badalona 
van acordar revisar la darrera fórmula proposada per 
a l’execució del projecte, que passava per l’encaix del 
nou CAP en l’actuació prevista d’ordenació de l’Avin-
guda dels Vents i el projecte d’habitatges. Hores d’ara 
no és possible concretar un calendari d’execució.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament del CAP 
Florida 2, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-02142/10

Resposta del Govern
Reg. 20220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02142/10

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

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Marina Ge-
li i Fàbrega
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Els representants del CatSalut i de l’INCASOL han es-
tat treballant conjuntament per abordar com es podia 
articular l’adquisició del local per a la posada en funcio-
nament del CAP Florida 2, de l’Hospitalet de Llobregat. 
Malgrat els esforços esmerçats l’any 2012, no es va po-
der trobar la fórmula adient per a concretar l’operació.

Pel que fa al 2013, encara no es coneix la disponibili-
tat pressupostària per a l’execució d’aquesta actuació.

Cal assenyalar també que en aquest temps s’ha anat 
constatant una evolució decreixent de la població i de 
la demanda assistencial, a l’actual CAP Florida. D’altra 
banda, els propers canvis organitzatius, amb únic equip 
directiu per als dos equips d’atenció primària ubicats en 
aquest centre, suposaran també una optimització 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, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició i les decisions de la 
Comissió d’Harmonització de la Medicació 
Hospitalària de Dispensació Ambulatòria
Tram. 314-02152/10

Resposta del Govern
Reg. 20221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02152/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la composició i les decisions de la Comissió d’Harmo-
nització de la Medicació Hospitalària de Dispensació 
Ambulatòria

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La Comissió Farmacoterapèutica de Medicació de 
Dispensació Ambulatòria (CFT-MHDA) està formada 
per representants de la Unió Catalana d’Hospitals; del 
Consorci Sanitari i Social de Catalunya; del CatSalut; 
del Departament de Salut; de l’Institut Català de la Sa-

lut; de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat 
en Salut; i experts en farmacoeconomia, etc. A més, 
compta amb la participació de persones que, per raó 
dels seus coneixements i expertesa, puguin donar su-
port de manera puntual en temes específics. Actual-
ment, està constituïda per: un president, un vicepresi-
dent, 13 vocals i una secretària.

Des de la seva creació, l’any 2010, el Programa d’Har-
monització de medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria (PHFMDHA) ha avaluat 23 fàrmacs/in-
dicació, suposant una mitja d’avaluació d’entre 7 i 8 
fàrmacs l’any. 19 dels fàrmacs avaluats pertanyen al 
grup terapèutic de teràpia antineoplàsica i agents im-
munomoduladors (grup terapèutic L0) mentre que els 
4 fàrmacs restants s’inclouen dins del grup de teràpia 
infecciosa sistèmica (grup terapèutic J0).

La Comissió Farmacoterapèutica s’encarrega de va-
lorar, informar i proposar l’aprovació dels protocols 
farmacoterapèutics elaborats pel Consell Assessor del 
Programa d’Harmonització. També, determina, pro-
posa i promou mesures per a la millor implantació, 
compliment i seguiment dels esmentats protocols far-
macoterapèutics harmonitzats.

La Comissió Farmacoterapèutica elabora el dictamen 
on es recullen, de forma resumida, les consideracions 
del Consell Assessor del Programa d’Harmonització, 
recomanacions d’ús i seguiment de pacients. D’altra 
banda, es defineixen les condicions d’ús del fàrmac. 
El CatSalut ha definit 3 categories d’ús: segons crite-
ris clínics, autorització individualitzada i ús excepci-
onal. Dels 23 fàrmacs avaluats, 20 fàrmacs estan so-
ta condicions d’ús segons criteris clínics, (2 d’aquests 
fàrmacs considerats també, com alternatives terapèu-
tiques a altres fàrmacs comercialitzats) i 3 fàrmacs en 
condicions d’ús excepcional.

La Comissió Farmacoterapèutica, a més, porta a ter-
me el seguiment de l’impacte pressupostari de l’anàlisi 
d’eficiència i del nivell d’equitat en la implantació dels 
protocols farmacoterapèutics en l’àmbit del CatSalut. 
El CatSalut assumeix el finançament de tots els fàr-
macs avaluats a excepció dels fàrmacs designats com 
a fàrmacs d’ús excepcional. S’entén per fàrmacs d’ús 
excepcional els fàrmacs amb evidència desfavorable i 
que, per tant, el seu ús no és justificat.

Per a més informació es pot consultar la pàgina web 
del CatSalut on es descriu de forma detallada i actu-
alitzada el Programa, els òrgans que el constitueixen 
(CAMDHA i CFTMHDA) i els informes i dictàmens 
dels fàrmacs avaluats. També, es pot accedir a la Instruc-
ció 04/2010, de 7 d’octubre, que recull la creació del Pro-
grama d’Harmonització de la medicació de dispensació 
ambulatòria (PHFMHDA) en el àmbit del CatSalut.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català Internacional de la Pau 
i Televisió de Catalunya el 2012
Tram. 314-02172/10

Resposta del Govern
Reg. 20561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02172/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut 
Català Internacional de la Pau i Televisió de Catalunya 
el 2012

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María José Garcia Cuevas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita 314-02172/10, conjuntament amb les 
número de tramitació 314-02173/10 a 314-02175/10.

El conveni signat entre l’Institut Català Internacional 
per la Pau i Televisió de Catalunya, SA, el de 20 de de-
sembre de 2011, té per objecte la producció d’una sèrie 
de televisió sobre cooperació, desenvolupament, drets 
humans i cultura de pau, i comporta l’atorgament per 
part de l’ICIP d’una subvenció 24.000 euros amb càr-
rec al pressupost de 2012.

El Conveni de col·laboració entre l’Institut Català In-
ternacional per la Pau i l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, signat el de 19 de desembre 
de 2012, comporta per a l’ICIP un cost de 12.000 eu-
ros en concepte de cànon de gestió dels ajuts.

El Memoràndum d’entesa entre la Universitat Euro-
mediterrània i l’Institut Català Internacional per la 
Pau, és un protocol que no implica cap obligació eco-
nòmica.

El Protocol de col·laboració entre l’Institut Català In-
ternacional per la Pau i l’Institut de Ciències Penals, 
tampoc ha suposat cap despesa.

Barcelona, 13 de juny de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català Internacional de la Pau 
i la Universitat Euromediterrània el 2012
Tram. 314-02173/10

Resposta del Govern
Reg. 20561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català Internacional de la Pau 
i l’Institut Estatal de Ciències Penals de l’Es-
tat de Guanajuato el 2012
Tram. 314-02174/10

Resposta del Govern
Reg. 20561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02172/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del conveni de col·laboració 
entre l’Institut Català Internacional de la Pau 
i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca el 2012
Tram. 314-02175/10

Resposta del Govern
Reg. 20561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02172/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la represa de les obres de l’institut de 
Calldetenes (Osona)
Tram. 314-02177/10

Resposta del Govern
Reg. 20201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02177/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la represa de les obres de l’institut de Calldetenes 
(Osona)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marta Rovira i Vergés

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

Totes les certificacions presentades al Departament 
d’Ensenyament estan pagades (el darrer pagament és 
d’abril de 2013). Consegüentment, les obres estan en 
marxa i la previsió de finalització de l’aulari és previst 
que estigui disponible al mes de setembre de 2013.

Barcelona, 5 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organització del nou model d’urgèn-
cies a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-02181/10

Resposta del Govern
Reg. 20222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02181/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització del nou model d’urgències a Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Joan Ignasi Elena 
Garcia

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

La reordenació de les urgències a la ciutat de Vilafran-
ca del Penedès i a la seva àrea d’influència es basa en:

– Es concentra l’atenció de dissabtes, diumenges i fes-
tius de Vilafranca del Penedès en un sol punt d’aten-
ció, en horari de 8 h a 21 h, a l’Hospital Comarcal de 
l’Alt Penedès (HCAP).

– Porta d’entrada única per a l’atenció primària i l’aten-
ció del Servei d’Urgències de l’HCAP (triatge únic). 
Incloent l’activitat de pediatria.

– Dispositiu d’atenció domiciliària de tot el sector sa-
nitari de l’Alt Penedès ubicat a l’HCAP.

– Els professionals d’atenció primària són de l’ICS, in-
closa pediatria.

– Per ubicar aquesta activitat i aquests professionals, 
l’HCAP ha d’habilitar uns espais de consultes exter-
nes que fins ara, els caps de setmana, estaven tancats; 
s’han de sectoritzar els espais de forma diferent i mo-
dificar les circulacions d’aquesta zona de l’Hospital.

Així doncs, en resum, l’atenció continuada a l’Alt Pe-
nedès segons la nova proposta queda amb un Punt 
d’Atenció Continuada a l’HCAP que dona cobertura a:

– De dilluns a divendres, de 21 h a 8 h per tot l’Alt Pe-
nedès.

– Dissabtes, diumenges i festius, de 8h a 21h per ABS 
Penedès Rural i ABS Vilafranca del Penedès.

– Atenció domiciliària: equip únic per tot l’Alt Penedès, 
de 21 h a 8 h, dies laborables i 24 hores els dissabtes, 
diumenges i festius, gestionat per 061/CatSalut Respon.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla dels punts d’atenció d’ur-
gències abans de la unificació de les urgèn-
cies a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 314-02183/10

Resposta del Govern
Reg. 20223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02183/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla dels punts d’atenció d’urgències abans de 
la unificació de les urgències a Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Joan Ignasi Elena 
Garcia



26 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 109

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 42

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

La plantilla dels punts d’atenció d’urgències s’ha man-
tingut estable durant el procés de reorganització amb 
l’única diferència que, inicialment, el personal de ges-
tió i serveis (GIS) i el zelador pertanyien a l’Institut 
Català de la Salut i, amb la reestructuració, són pro-
fessionals contractats pel Consorci Sanitari de l’Alt Pe-
nedès. La plantilla es concreta en: 3 metges de família 
(MF), 3 diplomats/des d’infermeria (DUI), 1 pediatre, 
3 GIS i 1 zelador.

L’organització de l’atenció es distribueix de la manera 
següent:

– 2 MF i 2 DUI per a l’atenció al Punt d’atenció conti-
nuada dels quals una diplomada d’infermeria realitza 
el triatge.

– 1 MF i 1 DUI per a l’atenció domiciliària d’aguts i 
pacient crònic. Mentre no hi ha avisos actuen de su-
port al PAC.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres de malalties minoritàries
Tram. 314-02184/10

Resposta del Govern
Reg. 20336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02184/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres de malalties minoritàries

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 marc de la Comissió Assessora de Malalties Mi-
noritàries (CAMM) del Departament de Salut, s’es-
tà treballant en el desenvolupament d’un mapa de les 
unitats d’expertesa clínica (UEC) a Catalunya, molt 
lligat als criteris del model d’atenció definits i aprovats 
per la pròpia CAMM.

A través d’una metodologia participativa i de consens, 
actualment s’està treballant amb professionals experts 
en 3 grups de malalties minoritàries (neuromusculars, 
cognitivo-conductuals i metabòliques hereditàries a 
l’edat pediàtrica), per a l’establiment de les UEC i el 

model específic d’atenció per a aquests grups de ma-
lalties.

Paral·lelament, des de l’any 2012, i vinculat al desple-
gament del model i del mapa de les UEC, s’han realit-
zant diferents accions:

– Difusió del model entre la xarxa de proveïdors de 
serveis de salut i les associacions de malalts.

– Actualització dels continguts del Canal Salut del 
Departament de Salut amb tota la informació relacio-
nada des de diferents perspectives i amb interès per als 
malalts i les seves famílies.

– Elaboració i publicació del cercador de laborato-
ris experts que diagnostiquen malalties minoritàries 
de base genètica, per malaltia, proves diagnòstiques, 
estàndars de qualitat, professionals experts, etc. En 
aquests moments, s’està treballant per introduir, entre 
d’altres, les malalties infeccioses.

– Disseny del Registre de Malalties Minoritàries de 
Catalunya; i col·laboració en la fase d’integració al Re-
gistro estatal de Enfermedades Raras, al qual s’hi par-
ticipa de forma activa tant en la prova pilot, que es va 
desenvolupar durant el primer trimestre d’aquest any, 
com a responsable d’un Work Package, etc.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona, prevista per 
al període 2013-2020
Tram. 314-02186/10

Resposta del Govern
Reg. 20224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02186/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la funció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona, prevista per al període 2013-2020

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 previsions de planificació en relació amb l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau contemplen la con-
solidació del seu paper com a hospital de proximitat 
i incrementar la seva penetració en processos de bai-
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xa complexitat i, alhora, consolidar i enfortir-lo com a 
hospital d’alta tecnologia.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la coordinació assisten-
cial entre l’Hospital Santa Maria i l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 314-02188/10

Resposta del Govern
Reg. 20225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02188/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la coordinació assistencial entre l’Hospital 
Santa Maria i l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida

Grup Parlamentari: GP SOC

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

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

En data 17 de novembre de 2004, el Servei Català de la 
Salut, l’Institut Català de la Salut (ICS), l’empresa pública 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i el director dels Ser-
veis Territorials de Salut a Lleida, van acordar subscriure 
l’Acord de Col·laboració entre l’Institut Català de la Salut 
i l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, amb l’ob-
jecte de millorar la prestació dels serveis d’assistència sa-
nitària que ambdues institucions, titulars I’ICS, de I’Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova, i Gestió de Serveis 
Sanitaris, de I’Hospital de Santa Maria, presten als usu-
aris de la Regió Sanitària de Lleida, en la línia marcada 
pel Pla de Salut, i fer-ho de la forma més eficaç possible, 
racionalitzant I’ús dels recursos existents.

Amb aquesta finalitat, ambdues institucions definiri-
en i establirien per mitjà de convenis addicionals al 
present acord, actuacions conjuntes per a la realització 
d’activitats de prestació de serveis.

Conseqüència de l’anterior, es van subscriure els se-
güents convenis addicionals:

– Conveni addicional de suport assistencial

– Conveni addicional de cardiologia i electrofisiologia

– Conveni addicional de medicina física i rehabilitació

– Conveni addicional d’atenció sociosanitària

– Conveni addicional de productes intermedis.

A més a més, en data 15 de febrer de 2012 ambdu-
es parts van acordar ampliar a l’àmbit de la Gerència 
Territorial de Lleida i de l’Alt Pirineu-Aran, l’Acord de 
Col·laboració entre l’ICS i GSS, per millorar la presta-
ció de serveis d’atenció sanitària de la Regió Sanitària 
de Lleida, i designar un coordinador d’aquesta aliança 
estratègica d’àmbit territorial entre GSS i l’ICS.

En aquest sentit, l’Acord de Govern, aprovat en sessió 
de 6 de març de 2012, autoritza el Dr. Jaume Capdevi-
la Mas, gerent de l’empresa pública GSS a ocupar, per 
raons d’especial interès públic, el lloc de treball de ge-
rent territorial de l’ICS a Lleida.

En el marc de l’aliança estratègica, les parts han acor-
dat subscriure convenis addicionals:

– Conveni addicional: Plataforma de control de gestió.

– Conveni addicional: Projecte de planificació i con-
trol de les guàrdies de presencia física i localitzades de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l’Hospital 
de Santa Maria.

– Conveni addicional: Projecte de suport tècnic en 
l’àmbit de documentació clínica.

Actualment Gestió de Serveis Sanitaris ha aprovat els se-
güents convenis addicionals a l’Acord de Col·laboració de 
17 de novembre de 2004, que resten pendents d’aprovació 
per part de l’ICS per procedir a la seva subscripció:

– Conveni addicional: Projecte de gestió compartida 
en l’àmbit de la gestió de qualitat, docència i formació 
continuada

– Conveni addicional: Programa de suport tècnic en 
l’àmbit de la gestió dels serveis generals de la Regió 
Sanitària de Lleida.

– Conveni addicional: Plataforma de gestió de siste-
mes d’informació

– Conveni addicional: Plataforma d’interacció dels 
serveis assistencials de la Regió Sanitària de Lleida

– Conveni addicional: Projecte de planificació, coordi-
nació i control de l’activitat assistencial de Diagnòstic 
per la Imatge

– Conveni addicional: Direcció executiva dels territo-
ris del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell i Alta 
Ribagorça de la Regió Sanitària de Lleida.

– Conveni addicional: ampliació de l’acord de col-
laboració de data 17 de novembre de 2004 als serveis no 
assistencials en l’àmbit de la Regió Sanitària de Lleida

En l’actualitat, existeixen dos òrgans de coordinació en-
tre les dues institucions, la Comissió Executiva de Ges-
tió i Territorial, i la Comissió Territorial Assistencial.

És voluntat d’ambdues institucions continuar treballant 
en el marc de l’aliança estratègica sota els criteris d’op-
timització, racionalització i homogeneïtzació dels ser-
veis assistencials, aprofitant les sinergies i proximitat 
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entres ambdues institucions. Aquest treball conjunt afa-
voreix la simplificació de l’estructura administrativa per 
evitar duplicitats organitzatives, la sostenibilitat finan-
cera i millora l’eficiència en la prestació de serveis.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes relatives a la cartera de 
serveis, la plantilla i el contracte programa 
de l’Hospital de Viladecans per al període 
2013-2017
Tram. 314-02192/10

Resposta del Govern
Reg. 20337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02192/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes relatives a la cartera de serveis, la planti-
lla i el contracte programa de l’Hospital de Viladecans 
per al període 2013-2017

Grup Parlamentari: GP SOC

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

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

El model hospitalari previst per a l’Hospital de Vilade-
cans és el model d’un hospital comunitari de proximi-
tat amb la finalitat d’atendre les patologies més preva-
lents de la comunitat.

La proposta de centre futur és la d’un hospital general, 
bàsicament comunitari amb servei d’urgències, con-
sultes externes, hospital de dia, gabinets de proves i 
exploració, cirurgia major ambulatòria i hospitalitza-
ció de curta estada del seu àmbit territorial de referèn-
cia amb capacitat per atendre entorn al 65% de la pa-
tologia de la seva zona d’influència. Com ja succeeix a 
l’actualitat, no disposarà de serveis maternoinfantils.

L’Hospital de Viladecans, des de fa anys, és un centre 
hospitalari pioner en el desenvolupament i incorpora-
ció de tècniques i model organitzatiu d’alternatives a 
l’internament tradicional amb la potenciació de la ci-
rurgia major ambulatòria i la curta estada.

Actualment la plantilla de l’Hospital de Viladecans es-
tà ajustada tot i que en algun servei (urgències) estan en 
procés d’estudi per valorar complementar la plantilla d’in-
fermeria, auxiliars d’infermeria i/o zeladors en algunes 

franges horàries d’alta demanda. En relació amb l’evolució 
futura, encara no està determinada la plantilla específica.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació del projecte Delta per 
als sectors Baix Llobregat Litoral i Centre - 
l’Hospitalet - el Prat
Tram. 314-02193/10

Resposta del Govern
Reg. 20226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02193/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la planificació del projecte Delta per als sectors Baix 
Llobregat Litoral i Centre - l’Hospitalet - el Prat

Grup Parlamentari: GP SOC

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

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

El projecte Delta s’inspira en la garantia de la presta-
ció sostenible d’uns serveis assistencials de qualitat, que 
s’ajustin als requeriments específics dels ciutadans, amb 
respecte al principi d’autonomia de gestió de centres i 
serveis, la participació i coresponsabilització professional 
en la gestió dels serveis, la transparència en la seva actu-
ació i en la col·laboració amb altres institucions amb fina-
litats similars, principis que constitueixen part dels que 
vertebren les funcions assignades legalment a l’ICS.

L’ordenació territorial que es proposa mitjançant la 
constitució del Servei d’Atenció Primària Delta del Llo-
bregat té com a línies inspiradores principals l’equitat 
en la cartera de serveis, un model específic en els ves-
sants organitzatius i de relació amb els altres agents del 
sistema i la flexibilització en la gestió dels recursos. Per 
a la definició de les unitats de gestió s’han tingut en 
compte les variables, adequadament ponderades, rela-
tives, entre altres, a municipalitat, realitat identitària i 
socioeconòmica de la població, hospital de referència, 
factibilitat de l’aplicació d’economies d’escala i el ma-
teix projecte Delta: atenció primària.

Els vuit grans eixos vertebradors del Projecte rauen en 
la reordenació territorial i directiva, la reenginyeria del 
procés assistencial, la reenginyeria del procés admi-
nistratiu, la integració de serveis, el desenvolupament i 
participació professionals, la qualitat de l’atenció i la se-
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guretat del pacient, el suport assistencial i la gestió, i la 
comunicació, la imatge i la participació ciutadana.

Amb aquests plantejaments, el Consell d’Administració 
de l’Institut Català de la Salut va aprovar l’Acord 19/2012, 
de 27 de setembre, pel qual s’aprova el projecte Delta: 
atenció primària de reordenació organitzativa, directiva 
i territorial del Servei d’Atenció Primària Delta del Llo-
bregat (DOGC núm. 6257, de 20 de novembre de 2012).

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció de l’Esco-
la Univers, de Barcelona
Tram. 314-02212/10

Resposta del Govern
Reg. 20202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02212/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el calendari de construcció de l’Escola Univers, de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

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

El Departament d’Ensenyament té planificada aques-
ta actuació i es durà a terme quan les disponibilitats 
pressupostàries del Govern ho permetin.

Barcelona, 5 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció de l’Insti-
tut Vallcarca, a Barcelona
Tram. 314-02214/10

Resposta del Govern
Reg. 20203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02214/10, 314-02215/10, 314-
02216/10, 314-02217/10.

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el calendari de construcció de l’Institut Vallcarca, 
a Barcelona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

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

El Departament d’Ensenyament té planificada la cons-
trucció de l’Institut Vallcarca de Barcelona i es durà a 
terme quan les disponibilitats pressupostàries del Go-
vern de la Generalitat ho permetin.

El cartell explicatiu del solar serà instal·lat un cop s’ini-
cien les obres, amb la senyalització corresponent per 
aquest tipus d’actuació. Us fem saber que una part del 
subsòl del solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona 
l’ocupa el parc automobilístic de la Guàrdia Urbana.

Pel que fa a la resta de qüestions referides al solar, són 
competència de l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 5 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per a no informar amb pa-
nell la cessió d’un solar de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la construcció de l’Institut 
Vallcarca
Tram. 314-02215/10

Resposta del Govern
Reg. 20203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02214/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els usos actuals del solar cedit per 
l’Ajuntament de Barcelona per a la construc-
ció de l’Institut Vallcarca
Tram. 314-02216/10

Resposta del Govern
Reg. 20203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02214/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó per la qual hi ha un rètol de pàr-
quing privat en el solar cedit per l’Ajunta-
ment de Barcelona per a la construcció de 
l’Institut Vallcarca
Tram. 314-02217/10

Resposta del Govern
Reg. 20203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02214/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a dinamitzar la matri-
culació a l’Institut Bosch i Gimpera, de Bar-
celona
Tram. 314-02218/10

Resposta del Govern
Reg. 20204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02218/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a dinamitzar la matriculació a l’Insti-
tut Bosch i Gimpera, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

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

En la preinscripció per al curs 2012-13, l’Institut Bosch 
i Gimpera va tenir 6 sol·licituds de 1r. d’ESO. Vista la 
demanda, el Consorci va optar per assignar aquestes sol-
licituds a altres centres i tancar el grup de 1r. d’ESO.

La configuració de l’ESO durant aquest curs és la següent: 

Curs 1r. 2n. 3r. 4t. Total

Nombre alumnes 0 24 24 14 62

A l’inici de curs, per intentar superar la situació de baixa 
demanda, el centre va posar en marxa un projecte relaci-
onat amb l’emprenedoria. L’inspector del centre, tècnics 
del Consorci i del CRP de Gràcia han estat donant suport 
al centre en relació amb el projecte i informant els centres 
de Primària amb la perspectiva d’aconseguir la incorpo-
ració d’alumnat procedent d’aquesta etapa.

En l’oferta inicial de la preinscripció per al curs 2013-
14, el Consorci va incloure novament el grup de 1r. 
d’ESO, per donar una nova oportunitat al centre d’es-
colaritzar alumnat de primer curs. El resultat ha estat 
que l’Institut ha tingut només 4 sol·licituds. En conse-
qüència, el Consorci ha assignat les sol·licituds a altres 
centres i no ha obert el grup.

De cara al proper curs, es planteja la possibilitat de re-
visar el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Barcelona, 5 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les propostes del Servei Català de la Sa-
lut perquè l’empresa adjudicatària reprengui 
les obres de construcció del centre d’atenció 
primària de Prats de Lluçanès (Osona)
Tram. 314-02224/10

Resposta del Govern
Reg. 20338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02224/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes del Servei Català de la Salut perquè l’em-
presa adjudicatària reprengui les obres de construcció del 
centre d’atenció primària de Prats de Lluçanès (Osona)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marta Rovira i Vergés

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

La construcció del nou centre d’atenció primària CAP 
Prats de Lluçanès ha estat encarregada a l’empresa pú-
blica Infraestructures.cat i les obres es troben en exe-
cució. El mes de març de 2013 l’empresa constructora 
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va aturar transitòriament les obres, però es preveu que 
els treballs es reprenguin en breu.

Barcelona, 3 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació del projecte CIMS a Girona
Tram. 314-02225/10

Resposta del Govern
Reg. 20227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02225/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del projecte CIMS a Girona

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 que es dóna 
resposta a la pregunta escrita amb NT 314-02225/10 
mitjançant l’informe adjunt.

Barcelona, 3 de juny 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 publicació de la memòria de les en-
titats d’assegurança lliure d’assistència sa-
nitària del 2012
Tram. 314-02263/10

Resposta del Govern
Reg. 20228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02263/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la publicació de la memòria de les entitats d’assegu-
rança lliure d’assistència sanitària del 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:

Com en anys anteriors es preveu publicar la Memòria 
2012 d’Entitats d’Assegurança Lliure d’Assistència Sa-
nitària, durant la primera quinzena del mes de juny.

D’altra banda, es coneix la publicació estatal titula-
da: El seguro de salud. Estadística Año 2012 elabo-
rada per ICEA (Investigación Cooperativa entre En-
tidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), que té 
encomanada la funció de realitzar i publicar totes les 
estadístiques del sector assegurador espanyol. No es 
té coneixement de la publicació de cap estudi a nivell 
autonòmic, corresponent a l’any 2012 del sector asse-
gurador de salut.

Barcelona, 30 de maig de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 20229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02264/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència de les dades de l’activitat sanitària del 2011 
i el 2012 en l’Observatori de Salut

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 govern ha fet una aposta decidida per la trans-
parència i el retiment de comptes. Periòdicament es 
difonen els resultats assolits pels agents del sistema 
sanitari d’utilització pública. En aquest sentit, i en el 
marc del Pla de Salut 2011-2015, un dels objectius és 
consolidar l’Observatori del Sistema de Salut de Cata-
lunya, una de les àrees clau de l’Agència d’Avaluació i 
Qualitat Sanitàries (AQuAS). És en el marc de l’Ob-
servatori on es porten a terme els informes de la Cen-
tral de Resultats.

L’any passat la Central de Resultats va publicar dos 
informes monogràfics, un d’àmbit hospitalari i un 
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d’atenció primària. Tots dos informes contenien indi-
cadors (60 el d’àmbit hospitalari i 33 en el d’atenció 
primària) per cadascun dels hospitals i centres d’aten-
ció primària del SISCAT per l’any 2011.

En aquests dos informes monogràfics es van facilitar, 
centre a centre, les següents dades sobre l’activitat sa-
nitària:

– Nombre d’hospitalitzacions mèdiques, quirúrgiques 
i per cirurgia major ambulatòria.

– Nombre de primeres visites i totals.

– Nombre d’urgències.

– Import del contracte del CatSalut.

– Nombre de visites a l’atenció primària.

Enguany, a banda del quart informe general amb da-
des de 2011 i 2012, es tornaran a publicar monogràfics 
d’àmbit hospitalari i d’atenció primària amb dades de 
2012, i es publicaran, per primer cop. informes d’àm-
bit sociosanitari i de salut mental amb dades de 2012. 
Les dades també seran consultables de manera inte-
ractiva i els fitxers de dades corresponents es posaran 
a la disposició de tots els ciutadans en format de dades 
obertes.

Sota l’objectiu principal de fer transparents els resul-
tats del sistema sanitari i retre comptes de la utilitza-
ció dels recursos públics, des de l’Observatori, s’està 
fent un esforç important per mostrar a la ciutadania la 
informació relativa al seu sistema sanitari. Per aquest 
motiu, l’Observatori realitza des de 2012 versions 
d’informes i productes específics més amigables per 
a la ciutadania, mantenint el rigor acadèmic. Addicio-
nalment, amb aquest mateix objectiu, des de fa mesos, 
l’Observatori publica, al seu web, un conjunt d’indica-
dors de salut i d’activitat sanitària, amb una explica-
ció textual, imatges gràfiques i fitxers de dades ober-
tes. Aquests indicadors fan referència a dades de 2011, 
2012 i, fins i tot, alguns de 2013.

Finalment, cal destacar que des de l’AQuAS s’està ende-
gant el projecte VISC + (Més Valor a la Informació de 
Salut de Catalunya). El projecte consisteix en relacionar 
tota la informació del sistema de salut de Catalunya de 
manera individualitzada, anonimitzada i segura (infor-
mació relativa a activitats hospitalàries, ambulatòries, 
imatge mèdica digital, registres de malalties prevalents, 
etc), amb la finalitat de donar més valor a la informació 
del sistema de salut de Catalunya.

Es pot extreure més valor d’aquesta informació princi-
palment per tres vies:

– Promovent les dades obertes, la transparència i 
l’accés a la informació: seguint l’Acord del Govern de 
31 de juliol de 2012 sobre l’impuls de la reutilització 
de les dades obertes de la Generalitat de Catalunya 
en l’activitat econòmica, el projecte permetrà posar 
a disposició de la ciutadania la màxima informació 

del sistema de salut català, de manera anonimitzada 
i segura.

– Proveint informació i serveis per a projectes de re-
cerca i avaluació: El projecte facilitarà la recerca i la 
innovació translacional, posant a disposició de mane-
ra individualitzada, anonimitzada i segura informació 
relacionada.

– Augmentant la capacitat d’anàlisi de la informació 
del Departament de Salut i els seus ens adscrits.

Finalment, el projecte permetrà millorar les polítiques 
públiques del sistema de salut des del millor coneixe-
ment del sistema.

El projecte VISC+ està alineat amb les tendències 
internacionals que, de manera creixent, aposten per 
l’obertura de dades i la transparència dels sistemes de 
salut, així com la recerca i la medicina basada en l’evi-
dència.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 20230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02265/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats i els ajuts financers del programa de re-
cerca d’una vacuna contra la tuberculosi de l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La vacuna RUTI es produeix en GMP en una biofarma 
que s’hi dedica exclusivament a Badalona (Archivel 
Farma, SL) i fins ara ha superat amb èxit la fase II del 
desenvolupament clínic, de manera que ja hi ha una do-
si i un producte preparats per iniciar la fase III.
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Pel que fa als ajuts públics i privats, es detallen en l’annex.

Barcelona, 3 de juny 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 es-
crit sobre els motius per a no considerar el 
transport sanitari com una xarxa d’activitat 
sanitària
Tram. 314-02330/10

Resposta del Govern
Reg. 20231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02330/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els motius per a no considerar el transport sanitari 
com una xarxa d’activitat sanitària

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Decret 196/2010, de 14 de desembre, estableix que 
el sistema sanitari integral d’utilització pública de Ca-
talunya (SISCAT) està configurat per:

a) La xarxa de centres d’internament d’utilització pú-
blica de Catalunya.

b) La xarxa de centres i serveis sanitaris d’àmbit co-
munitari d’utilització pública de Catalunya.

c) La xarxa de serveis de transport sanitari d’utilitza-
ció pública de Catalunya.

En el cas de la xarxa de centres d’internament d’uti-
lització pública de Catalunya, d’acord amb l’article 
10.2 del precitat Decret, integren la xarxa els centres 
que d’acord amb els criteris de planificació del mapa 
sanitari, sociosanitari i de salut pública, aprovat pel 
Govern de la Generalitat, es relacionen a l’annex del 
Decret.

En la resta de xarxes, la integració dels centres que 
pertanyin a entitats que no siguin l’ICS o mitjans pro-
pis del CatSalut exigeix que es faci d’acord amb els 
principis de publicitat i lliure concurrència, de mane-
ra que s’ha de convocar un procediment obert, amb 
subjecció a les normes que regulen la contractació del 

sector públic, per a l’establiment dels corresponents 
acords marc.

La disposició addicional segona de l’esmentat Decret 
estableix un termini de 5 anys per tal que es portin a 
terme els procediments d’integració que han de ga-
rantir els principis de publicitat i lliure concurrència.

Actualment, no s’ha convocat el previst procediment 
obert per a l’establiment dels corresponents acords 
marc. D’acord amb això, s’ha fet necessari licitar la 
contractació dels serveis de transport sanitari mitjan-
çant procediment obert, amb subjecció a les normes 
que regulen la contractació del sector públic.

En tot cas, quan dins del termini establert pel De-
cret s’hagin complert les previsions d’integració en 
la xarxa mitjançant un procediment obert i subs-
crit els corresponents contractes marc, la contractació 
d’aquests serveis es formalitzarà mitjançant proce-
diment negociat, d’acord amb el que estableix l’article 
17.2 del Decret 66/2010, de 25 de maig, pel qual es re-
gula l’establiment dels convenis i contractes de gestió 
de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de 
la Salut.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió temporal per a la publica-
ció de les noves bases del concurs de trans-
port sanitari urgent i programat
Tram. 314-02331/10

Resposta del Govern
Reg. 20232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02331/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió temporal per a la publicació de les noves 
bases del concurs de transport sanitari urgent i pro-
gramat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Està prevista la publicació de la licitació del procedi-
ment de contractació pel transport sanitari urgent i no 
urgent abans del termini dels contractes actualment 
vigents, que finalitza el segon trimestre de 2014.

Fascicle segon
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Les bases, pressupost, lots, condicionants tècnics i hu-
mans estan actualment en fase d’elaboració.

Barcelona, 3 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 20319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02371/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament dels ajuts per a inversions en plans de mi-
llora per a l’agricultura

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Dolors López Aguilar

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

Durant l’any 2013, fins a data d’avui, s’han fet efectius 
els pagament de 165 expedients de modernització de 
les explotacions agràries (plans de millora) de la con-
vocatòria 2011 (Ordre AAM/22/2011, de 3 de febrer) 
els quals tenien com a termini per realitzar i justificar 
les inversions a finals de l’any 2012. Els expedients de 
la convocatòria de 2011 aprovats a càrrec de les anu-
alitats de 2012 i 2013, que tenien com a termini per 
realitzar i justificar les inversions fins a principis d’a-
quest any 2013, s’aniran pagant durant aquest any. Cal 
destacar que per a tots aquests pagaments, el DAAM 
haurà d’avançar la part cofinançada de l’Administració 
general de l’Estat. Pel que fa als plans de millora 
de la convocatòria 2012 (Ordre AAM/67/2012, de 14 de 
març) aprovats a càrrec de l’anualitat 2013, tenen com 
a termini per a realitzar i justificar les inversions fins 
el juliol del 2013 (amb possibilitat de pròrroga).

Barcelona, 5 de juny de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el pagament de les retribucions del torn 
d’ofici
Tram. 314-02457/10

Resposta del Govern
Reg. 20558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02457/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament de les retribucions del torn d’ofici

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Carmen de Rivera i Pla

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
02457/10, amb la informació facilitada per la Secreta-
ria de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 12 de juny de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la plantilla i els casos del Jutjat d’Instruc-
ció número 3 de Reus (Baix Camp) del 2009 
ençà
Tram. 314-02603/10

Resposta del Govern
Reg. 20559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02603/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla i els casos del Jutjat d’Instrucció número 3 
de Reus (Baix Camp) del 2009 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb número de tramitació 314-02603/10, amb 
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la informació facilitada per la Secretaria de Relacions 
amb l’Administració de Justícia.

Barcelona, 12 de juny de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retribució dels interns de centres 
penitenciaris contractats pel Centre d’Inici-
atives per a la Reinserció
Tram. 314-02788/10

Resposta del Govern
Reg. 20560 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02788/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la retribució dels interns de centres penitenciaris 
contractats pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Sergio Santamaría Santigosa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a 
la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
02788/10, amb la informació facilitada pel Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

Barcelona, 12 de juny de 2013

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el ga-
rantiment de la vocació de servei públic i re-
presentació territorial de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00036/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment, en nom del Consell de Govern de 
la CCMA, al que disposa l’article 173 i, per remissió, el 
144 del Reglament del Parlament sobre preguntes amb 
resposta per escrit i, en concret, en resposta a les pre-
guntes escrites núm. 325-00036/10, 325-00037/10, 325-
00038/10, 325-00039/10, 325-00040/10, 325-00041/10, 
325-00042/10, 325-00043/10, 325-00044/10, 325-
00045/10, 325-00046/10, presentades per la diputada 
Núria Parlon i Gil, del Grup Parlamentari Socialista: 

– Com preveu el Govern garantir la vocació de servei 
públic i de representació territorial que fins ara garan-
tia Catalunya Ràdio i els seus corresponsals a cada co-
marca?

– Quina és la retallada que preveu aplicar el govern 
corresponent a Catalunya Ràdio per l’exercici 2013?

– Preveu la CCMA reduir la plantilla corresponent a 
Catalunya Ràdio?

– És certa la informació que publica el diari Ara en la 
que s’afirma que s’han acomiadat a tots els correspon-
sals autònoms?

– És cert que la reducció de plantilla es durà a terme 
durant el mes d’abril?

– S’han reunit el Director de la CCMA i el director de 
Catalunya Ràdio amb els representants dels treballa-
dors per informar de la voluntat del govern de realitzar 
canvis en la plantilla?

– S’ha iniciat un procés de negociació col·lectiva per 
part del Govern amb els sindicats en relació a la reduc-
ció de plantilla prevista per a Catalunya Ràdio?

– Considera adient el Govern de la CCMA que s’in-
formi a servidors públics de Catalunya Ràdio amb un 
correu electrònic de tres línies en què se’ls notifica que 
prescindeixen dels seus serveis a partir de l’1 de maig?
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– Com cobrirà Catalunya Ràdio les tasques que realitza-
ven les persones a les que han notificat l’acomiadament?

– Quin estalvi quantificable en euros representa pel 
pressupost de Catalunya Ràdio prescindir dels corres-
ponsals autònoms?

– Quin estalvi representa percentualment sobre el pres-
supost de Catalunya Ràdio prescindir dels correspon-
sals autònoms?

Resposta

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA) va aprovar el passat dia 20 de 
març l’avantprojecte de pressupostos per al 2013. Aquest 
avantprojecte preveu un pressupost de 295,9 milions d’eu-
ros per al grup d’empreses de la CCMA. D’aquesta quanti-
tat, 288,4 milions d’euros corresponen al pressupost dis-
ponible, i els restants 7,5 milions s’han de destinar, tal 
com marca la llei, a cobrir el dèficit generat el 2012.

En el cas de Catalunya Ràdio, el pressupost és de 43,5 
milions d’euros. D’aquesta quantitat 38,3 milions cor-
responen a pressupost disponible, i els restants 5,2 
s’han de destinar a cobrir el dèficit.

En aquest sentit, el president del Consell de Govern de la 
CCMA ja va explicar que el plantejament del pressupost 
pel 2013 té en compte no afectar en excés les partides 
pressupostàries dedicades a continguts i inversions, «atès 
que això suposaria creuar una línia vermella que posaria 
en risc l’actual model de servei públic de comunicació». 
Així, en el cas de Catalunya Ràdio es produeix una re-
ducció mínima de despeses corrents, ja que aquestes ja es 
van reduir en 1,4 milions d’euros l’any anterior. Per això, 
es planteja una actuació sobre les despeses de personal 
per a Catalunya Ràdio amb una reducció de costos del 
14,4%, per import de 3,3 milions d’euros.

Tal com ja s’ha manifestat en diverses compareixences 
a la comissió parlamentària per part de l’equip directiu 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
qualsevol actuació que pugui suposar una reducció de 
la plantilla ha de ser entesa com un últim recurs i, per 
tant, la direcció de la CCMA és partidària d’explorar 
abans totes les vies possibles per ajustar costos.

Així, des del passat mes de gener, la direcció de la 
CCMA i Catalunya Ràdio ja s’han reunit en sis ocasi-
ons en el marc de la mesa de la negociació col·lectiva 
–inclosa la reunió de constitució de la negociadora.

En aquest context d’ajustos en les despeses, Catalunya 
Ràdio, amb l’objectiu de millorar la seva proximitat i 
arrelament al territori, ha reforçat des de l’1 de maig 
el seu model de desplegament a les comarques de Ca-
talunya, dotant les delegacions existents amb més re-
cursos humans propis i obrint nous centres territorials 
amb periodistes de l’emissora.

Per fer-ho, ha fixat nous centres territorials als Pirineus, 
la Catalunya Central i les Terres de l’Ebre, amb profes-

sionals que tindran dedicació plena en demarcacions on 
fins ara no hi havia periodistes de la plantilla, i reforça-
rà amb redactors dedicats a la informació de territori el 
paper de les delegacions de Tarragona, Lleida i Girona i 
el de l’actual centre territorial de la Vall d’Aran.

Aquest model, que s’impulsa optimitzant l’actual dis-
tribució de la plantilla, implica assegurar amb recur-
sos propis la cobertura de la informació local en la di-
nàmica dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio i 
Catalunya Informació, que fins ara es feia parcialment 
amb recursos externs. Aquest model queda configurat 
a totes les delegacions amb aquests recursos: 

– 1 delegat

– 2 redactors (matí i tarda)

– 1 redactor d’esports

– 2 tècnics

A més, per garantir la informació territorial de quali-
tat es destinaran específicament: 

– A Barcelona, 5 redactors (inclou redactor Catalunya 
Central)

– A Lleida, 5 redactors (inclou el redactor Pirineu i 
Val d’Aran)

– A Tarragona, 3 redactors (inclou redactor Terres de 
l’Ebre)

– A Girona, 2 redactors (inclou Catalunya Nord)

El Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio assoleix així 
una cobertura més arrelada al territori, tot garantint una 
informació de qualitat i de proximitat i amb la voluntat 
de reforçar el seu compromís per una Catalunya Ràdio 
amb més presència a les nostres comarques i preparada 
per compatibilitzar amb la màxima eficiència la infor-
mació local amb la global, com correspon a la seva fun-
ció de servei públic com a ràdio nacional de Catalunya.

L’estalvi directe anual per l’assumpció d’aquestes feines 
amb personal intern suposa uns 120.000 euros direc-
tes als quals cal sumar la maximització de l’eficiència 
dels recursos disponibles, fet que situa l’estalvi global al 
voltant dels 400.000 euros anuals. Percentualment, per 
tant, es tracta d’una xifra al voltant de l’1% de l’avant-
projecte de pressupost de Catalunya Ràdio pel 2013.

La decisió sobre aquests canvis es va comunicar als 
treballadors externs afectats –a tots alhora i al mateix 
moment– mitjançant un correu electrònic, perquè tots 
s’assabentessin alhora i pel mateix format. En aquell 
correu se’ls indicava que en les hores següents rebri-
en una trucada de la direcció de Catalunya Ràdio per 
explicar-los el detall i per ampliar la informació de 
forma individual.

Brauli Duart i Llinares

Barcelona, 6 de juny del 2013
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre la reta-
llada a Catalunya Ràdio prevista per al 2013
Tram. 325-00037/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre la previ-
sió de reduir la plantilla de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00038/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre la infor-
mació publicada relativa a l’acomiadament 
dels corresponsals autònoms de Catalunya 
Ràdio
Tram. 325-00039/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el mes 
en què es durà a terme la reducció de planti-
lla de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00040/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les 
reunions del director de la Corporació i el 
director de Catalunya Ràdio amb els repre-
sentants dels treballadors per a informar-los 
dels canvis en la plantilla
Tram. 325-00041/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre l’inici de 
negociacions amb els sindicats amb relació 
a la reducció de plantilla prevista a Catalu-
nya Ràdio
Tram. 325-00042/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre la notifi-
cació de llur acomiadament als treballadors 
de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00043/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les tasques dels treballadors 
acomiadats de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00044/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre l’import 
de l’estalvi generat pel fet de prescindir dels 
corresponsals autònoms de Catalunya Ràdio
Tram. 325-00045/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el per-
centatge del pressupost de Catalunya Ràdio 
que representa l’estalvi generat pel fet de 
prescindir dels corresponsals autònoms
Tram. 325-00046/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20182 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 325-00036/10.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre la dene-
gació d’emetre un anunci de promoció de la 
fira anual de comerç just
Tram. 325-00048/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 20509 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment, en nom del Consell de Govern 
de la CCMA, al que disposa l’article 173 i, per remis-
sió, el 144 del Reglament del Parlament sobre pregun-
tes amb resposta per escrit i, en concret, en resposta 
a la pregunta escrita núm. 325-00048/10 presentada 
per la diputada Núria Parlon i Gil, del Grup Parlamen-
tari Socialista, amb el text següent: 

Fa poques setmanes la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals va denegar l’emissió d’un anunci de 
promoció de la fira anual de Comerç Just amb l’argu-
ment que el contingut de l’espot promocional contenia 
un missatge polític, fet que conduïa, segons la norma-
tiva vigent, a la denegació de la seva emissió. A ni-
vell material, aquests missatges polítics es traduïen en 
imatges de desnonaments i altres situacions de proble-
mes social s propis de la situació de crisi que vivim. 
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup par-
lamentari: 

– Considera el Consell de Govern de la CCMA que 
en aquest cas es va aplicar correctament la normativa?

– Considera que qualsevol imatge de patiment humà 
constitueix un missatge polític?

– Considera que les campanyes de promoció que habi-
tualment es veuen a televisió d’entitats com Creu Roja 
o Càritas i que sovint contenen imatges de situacions 
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de fam, guerra o altres catàstrofes són diferents del cas 
citat i que es va considerar contrari a la normativa?

Resposta

Com cada any quan s’acosta la Festa del Comerç Just, 
els organitzadors van demanar a Televisió de Catalu-
nya la difusió d’un espot gratuït anunciant la celebra-
ció. TV3 ja hi havia col·laborat els últims anys.

Els organitzadors van fer un primer contacte al fe-
brer i van enviar l’espot que volien emetre el passat 
12 d’abril a TV3. El dia 24 d’abril TV3 va contactar 
amb els organitzadors de la Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica i va comunicar que no es podria emetre 
l’esmentat espot perquè podria considerar-se dins dels 
casos que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya en-
tén com a «publicitat amb finalitat política».

En aquest sentit, l’article 93 de la Llei de la Comuni-
cació Audiovisual de Catalunya estableix que és pro-
hibida la publicitat de contingut essencialment polític 
dirigida a la consecució d’objectius d’aquest naturale-
sa, sens perjudici de les normes aplicables establertes 
per la legislació sobre règim electoral. Per la seva part, 
l’article 18 de la Ley General de la Comunicación Au-
diovisual prohibeix la comunicació comercial de natu-
ralesa política, llevat en els supòsits previstos a la Llei 
de Règim Electoral General.

La normativa citada no estableix què s’entén per «pu-
blicitat de contingut essencialment polític» i «comu-
nicació comercial de naturalesa política», per la qual 
cosa cal aplicar els «Criteris d’interpretació de la lletra 
c de l’apartat 1 de l’article 93 de la Llei 22/2005, de 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de Cata-
lunya, en relació amb la publicitat política en televisió 
i a la seva consideració com a publicitat prohibida», 
elaborats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

El CAC considera que, per tal de determinar el signifi-
cat polític d’un anunci, cal tenir en compte: 

a. Qui és l’emissor de l’anunci (els partits polítics i els 
governs; les organitzacions que, en els seus estatuts, 
defineixen els objectius o les activitats que es propo-
sen realitzar com a objectius o activitats polítiques; els 
organismes, les plataformes i els col·lectius que volen 
promoure un canvi legislatiu, encara que sigui puntu-
al, en defensa i promoció dels seus interessos corpora-
tius; qualsevol persona o grup que promogui un pro-
jecte o programa polític determinat).

b. El significat o la finalitat política del missatge.

c. El context o moment de la conjuntura política.

TV3 va entendre que si bé l’emissor de l’esmentat es-
pot no tenia consideracions polítiques, el missatge i el 
context sí podien incórrer en els supòsits considerats 
pel CAC, atesos els processos legislatius oberts sobre 
diverses qüestions abordades a l’anunci.

Per això, i tenint en compte l’absència de finalitats po-
lítiques en la naturalesa de l’emissor de l’anunci, TV3 
va emplaçar els organitzadors de la Festa del Comerç 
a enviar una nova proposta d’espot per emetre’l de for-
ma gratuïta.

En definitiva, Televisió de Catalunya ha estat escrupo-
losa per seguir la legalitat vigent, com faria amb qual-
sevol altre tipus d’espot i ha demostrat sobradament la 
seva voluntat de seguir col·laborant com cada any fa 
amb la Festa del Comerç Just.

Brauli Duart i Llinares

Barcelona, 6 de juny de 2013
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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 el projecte Barcelona World
Tram. 310-00096/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20758 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern 
de la Generalitat sobre el projecte Barcelona-World?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el simpòsium «Espanya contra 
Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)»
Tram. 310-00097/10

Anunci
Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20759 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els propòsits del Govern de la Generalitat 
sobre el simpòsium titulat «Espanya contra Catalunya: 
una mirada històrica (1714-2014)»

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Juan Milián Querol
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’expedient de regulació d’ocu-
pació presentat a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 310-00098/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20854 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
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: 

– Què en pensa el Govern de l’ERO presentat a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les circumstàncies de la deten-
ció d’un periodista
Tram. 310-00099/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20855 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Govern sobre les circumstàn-
cies de la detenció del senyor Bertran Cazorla.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el simpòsium «Espanya contra 
Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)»
Tram. 310-00100/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 20860 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre el simpò-
sium «Espanya contra Catalunya: una mirada històri-
ca (1714-2014)», organitzat pel Departament de la Pre-
sidència de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació i les perspecti-
ves del Consorci per a la Normalització Lin-
güística
Tram. 310-00101/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 20862 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació i perspectives del Consorci de Normalització 
Lingüística?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de la funció pública
Tram. 310-00102/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 20863 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació de la funció pública?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació de la Fundació 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau
Tram. 310-00103/10

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20866 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Regla-
ment 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 parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa als úl-
tims esdeveniments ocorreguts a la Fundació de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’enfocament interdepartamen-
tal de la salut
Tram. 310-00104/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 20868 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, 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 resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’enfo-
cament interdepartamental de la salut?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el suport a les entitats socials 
de lluita contra la pobresa
Tram. 310-00105/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 20869 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, 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 resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines accions dur a terme el govern i quin es el su-
port que dona el govern a les entitats socials en l’àmbit 
de lluita contra la pobresa?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la valoració de l’obertura d’un 
centre d’innovació de la multinacional Mens-
hen a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 310-00106/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 20870 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, 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 resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina valoració fa el Govern davant l’anunci de l’ober-
tura del centre d’innovació de Menshen a Terrassa?

Palau del Parlament, 17 de juny 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’impuls de la reserva de la bios-
fera de les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00107/10

Anunci
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20871 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin capteniment té el govern de la Generalitat en re-
lació a l’impuls de la Reserva de la Biosfera de les Ter-
res de l’Ebre?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00057/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 20360 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

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, 11 de juny 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. 317-00058/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20742 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política de Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00059/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 20821 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

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 juny de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00060/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20853 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat so-
bre l’actual situació política?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00061/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 20861 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

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, 13 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00062/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20865 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00063/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 20867 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 17.06.2013

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 juny de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de resolucions ju-
dicials que han autoritzat manifestacions o 
concentracions prèviament denegades
Tram. 311-00513/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19368 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin ha estat el nombre de resolucions judicials que 
han autoritzat la celebració de manifestacions i/o con-
centracions que prèviament havien estat denegades o 
introduït modificacions en la forma de la seva celebra-
ció per part del Departament d’Interior en el període 
2010 a 2013?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’instal·lar càme-
res de vídeo en els cascos de mossos d’es-
quadra destinats al manteniment de l’ordre 
públic
Tram. 311-00514/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19369 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té previst el Departament d’Interior instal·lar cà-
meres de vídeo en els cascos d’agents dels Mossos 
d’Esquadra d’aquelles unitats que tenen per objecte el 
manteniment de l’ordre públic?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de millorar els 
uniformes, el parc mòbil i el nombre de mos-
sos d’esquadra destinats a la Brigada Mòbil 
i a l’àrea regional de recursos operatius
Tram. 311-00515/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19370 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té previst el Departament d’Interior durant el 2013 
millorar el vestuari, el parc mòbil i augmentarà el 
nombre d’agents destinats a l’Àrea de Brigada Mòbil 
i a l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO)?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el paper dels mitjans de co-
municació en el tractament de la violència 
urbana
Tram. 311-00516/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19371 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Com valora el Conseller d’Interior el paper dels mit-
jans de comunicació quan aborden el fenomen de la 
violència urbana?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació del Departament 
d’Interior envers les manifestacions i les 
concentracions no comunicades
Tram. 311-00517/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19372 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és l’actuació del Departament d’Interior envers 
les manifestacions i/o concentracions no comunicades?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la permissió per a tallar 
carreteres, interrompre el transport públic o 
bloquejar centres públics en manifestacions 
i concentracions no comunicades
Tram. 311-00518/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19373 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Davant de manifestacions i/o concertacions no co-
municades, el Departament d’Interior permetrà el tall 
de carreteres o la interrupció del transport públic o el 
bloqueig de centres públics com universitats, etc.?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els dispositius del Cos de 
Mossos d’Esquadra per a interceptar i gra-
var comunicacions telefòniques
Tram. 311-00519/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19374 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins dispositius disposa el Cos dels Mossos d’Es-
quadra per interceptar i gravar, per ordre judicial, 
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comunicacions telefòniques en telèfons fixos o mò-
bils?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les prestacions dels dispo-
sitius del Cos de Mossos d’Esquadra per a 
interceptar i gravar comunicacions telefòni-
ques
Tram. 311-00520/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19375 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les principals prestacions dels dispositius 
dels que disposa el Cos dels Mossos d’Esquadra per 
interceptar i gravar, per ordre judicial, comunicacions 
telefòniques en telèfons fixos o mòbils?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les similituds i les diferènci-
es entre els dispositius del Cos de Mossos 
d’Esquadra per a interceptar i gravar comu-
nicacions telefòniques i els dels altres cos-
sos policials
Tram. 311-00521/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19376 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Els dispositius dels que disposa el Cos dels Mossos 
d’Esquadra per interceptar i gravar, per ordre judicial, 
comunicacions telefòniques en telèfons fixes o mòbils 
té prestacions similars als utilitzats per altres cossos 
policials com el Cos Nacional de Policia o la Guàrdia 
Civil? Si la resposta és negativa, quines són les princi-
pals diferències?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data d’adquisició dels dis-
positius per a interceptar i gravar comunica-
cions telefòniques
Tram. 311-00522/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19377 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan va adquirir el Govern els dispositius per inter-
ceptar i gravar, per ordre judicial, comunicacions tele-
fòniques en telèfons fixes o mòbils?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de l’adquisició dels 
dispositius per a interceptar i gravar comu-
nicacions telefòniques
Tram. 311-00523/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19378 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin ha estat el cost d’adquisició dels dispositius 
dels que disposa el Cos dels Mossos d’Esquadra per 
interceptar i gravar, per ordre judicial, comunicacions 
telefòniques en telèfons fixes o mòbils?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de comanda-
ments del Cos de Mossos d’Esquadra que 
tenen adscrit un vehicle del Cos i els que te-
nen assignat un xofer
Tram. 311-00524/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 19379 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 18.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin nombre de comandaments, especificant tipus de 
comandament, del Cos de Mossos d’Esquadra tenen 
adscrit durant la prestació del seu servei un vehicle del 
Cos i quins a més tenen assignat un conductor? Quin 
és el règim d’ús d’aquests vehicles?

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de beneficiaris de 
beques de menjador i el pressupost que s’hi 
ha destinat del 2006 ençà
Tram. 311-00531/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 19752 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 14.06.2013

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

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: 
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– Quin és el nombre de persones beneficiàries de be-
ques menjador i el pressupost destinat per part de la 
Generalitat de Catalunya en els darrers 6 cursos es-
colars?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el contracte del servei de 
tren de rodalia
Tram. 311-00532/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 19842 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 17.06.2013

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

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

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

– Quin és el capteniment del Govern respecte el con-
tracte de serveis de rodalies ferroviàries?

Palau del Parlament, 5 de juny de 2013

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre unes declaracions de la di-
rectora general d’Educació Infantil i Primària
Tram. 311-00538/10

Anunci
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20678 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 17.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-

senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Està d’acord la consellera amb les declaracions de 
la directora general d’Educació Infantil i Primària del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya, Alba Espot, efectuades a Catalunya Ràdio 
en què va manifestar: «el compromís de les famílies de 
que a l’acabar l’obligatòria han de dominar l’oral i la bi-
lingüe s’hauria de complir. Però la realitat ens demos-
tra que no s’hi arriba. Per exemple, ara nosaltres a les 
nostres escoles podem dir que tothom aprèn català i 
castellà. No podem dir que els alumnes de modalitat 
bilingüe dominin l’oral i el bilingüe. Si el dominessin 
no necessitarien suport a la postobligatòria»?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’escolarització dels alumnes 
sords
Tram. 311-00539/10

Anunci
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20679 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 17.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és l’anàlisi que fa el Departament sobre l’esco-
larització de l’alumnat sord a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment de la lliber-
tat d’elecció d’escolarització de les famílies 
amb fills sords als centres de recursos edu-
catius per a deficients auditius
Tram. 311-00540/10

Anunci
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20680 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 17.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines accions s’han seguit per part del Govern de 
la Generalitat per garantir la llibertat d’elecció d’esco-
larització de les famílies amb fills sords als CREDAs?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el desplegament de la Llei 
17/2010, de la llengua de signes catalana, 
amb relació a l’escolarització dels alumnes 
sords
Tram. 311-00541/10

Anunci
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20681 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 17.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina avaluació fa el Departament sobre el desple-
gament de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llen-
gua de signes catalana, pel que fa a l’escolarització de 
l’alumnat sord?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’ampliació de la presèn-
cia d’intèrprets de la llengua de signes a les 
aules
Tram. 311-00542/10

Anunci
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20682 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 17.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions ha realitzat el Departament per 
ampliar i enfortir la presencia d’intèrprets de llengua 
de signes a les aules catalanes?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de la Resolu-
ció 749/VIII, sobre les mesures per a garan-
tir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat 
i l’ús del català i els recursos de la modalitat 
oral a les persones sordes i sordcegues que 
es comuniquen oralment
Tram. 311-00543/10

Anunci
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20683 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 17.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions ha realitzat el Departament per 
desplegar la Resolució 749/VIII, sobre les mesures 
per a garantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibili-
tat i ús del català i els recursos de la modalitat oral a 
les persones sordes i sordcegues que es comuniquen 
oralment?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el garantiment de l’accés 
dels estudiants sords al currículum del bat-
xillerat i els estudis universitaris
Tram. 311-00544/10

Anunci
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20684 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats, 17.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– De quina manera garanteix el Departament l’accés 
al currículum en relació als nostres estudiants sords 
de les etapes de la secundària postobligatòria i estudis 
universitaris?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el clúster educatiu
Tram. 314-03596/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

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 govern del clúster educatiu?

2) Quines accions s’han dut a terme en l’últim any per 
a garantir els objectius del clúster?

3) Considera el govern que el clúster s’adapta a les ne-
cessitats actuals del nostre país?

4) S’ha elaborat recentment algun pla estratègic de 
desenvolupament del clúster?

5) Quins projectes o programes específics s’han des-
envolupament, des del naixement del clúster, entorn a 
aquests eixos d’actuació?

a) la formació contínua del professorat,

b) la neteja especialitzada de centres,

c) la prevenció d’accidents infantils, 

d) transport escolar, 

e) personal de suport i monitors,
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f) impremta, 

g) informàtica aplicada, 

h) equipaments i material escolar, 

i) activitats extraescolars,

j) avaluació de la qualitat, etc.

6) Quants centres han accedit a una proposta de serveis 
integrals, facilitant el seu treball i permetent que s’estal-
viïn temps i diners en la gestió de tots aquests recursos?

7) Quants públics?

8) Quants privats concertats?

9) Quants privats?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels treballadors de Com-
roc 2006, SL, de Badalona (Barcelonès), que 
estan en vaga de fam
Tram. 314-03597/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Té coneixement el Govern de la situació que viuen 
quatre treballadors de l’empresa Comroc 2006 SL, de 
Badalona, que estan en vaga de fam per l’impagament 
dels sous i les respectives indemnitzacions? Què n’opi-
na el Govern?

2) Ha fet el Govern alguna gestió de mediació per in-
tentar resoldre aquesta situació?

3) Té coneixement el Govern que els Mossos d’esqua-
dra identifiquen els treballadors i les persones que els 
acompanyen en vaga de fam a petició de l’empresari 
que ja ha estat condemnat per una interlocutòria judi-
cial a abonar les quantitats establerts en concepte de 

salaris i indemnitzacions? Com valora el Departament 
d’Interior aquesta actuació?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2013 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de la informació de la 
Catalunya Nord per Televisió de Catalunya 
i Catalunya Ràdio
Tram. 314-03599/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

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 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Com es té previst cobrir la informació de la Catalu-
nya Nord per a TVC i Catalunya Ràdio?

2. Quan s’implantarà aquesta nova cobertura?

3. Quin cost tindrà aquest nou sistema?

4. Quin estalvi econòmic s’aconsegueix amb el tan-
cament de la delegació que existia fins aquest any de 
TVC a Perpinyà?

5. Per què s’ha anul·lat la imatge de la càmera meteoro-
lògica de TV3 a Perpinyà?

6. Quin diàleg s’ha mantingut, sobre aquest tema, amb 
la Federació d’Entitats de la Catalunya Nord en defen-
sa de la llengua i la cultura catalanes?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a aten-
dre les denúncies presentades per persones 
que no coneguin cap de les llengües oficials
Tram. 314-03600/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 20253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Davant l’inici imminent de la temporada estiuenca i 
l’increment significatiu de visitants d’altres països, a fi 
de poder canalitzar adequadament les diligències po-
licials relacionades amb la possible comissió de fets 
delictius en els quals es vegin involucrats turistes es-
trangers: 

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

– ¿Quina política té prevista el Departament d’Interi-
or per poder diligenciar adequadament les denúncies 
presentades per les possibles víctimes que no cone-
guin cap de les llengües cooficials?

– ¿Quins serveis de traducció tenen previstos per a la 
presa de declaracions orals dels possibles detinguts o 
inculpats que no coneguin cap de les llengües coofi-
cials?

– ¿Com garantirà la PG-ME que a les declaracions de 
les víctimes o dels testimonis dels possibles delictes 
comesos, que desconeguin ambdues llengües coofi-
cials, es recullen totes les dades necessàries per po-
der perseguir-los adequadament assegurant que es faci 
una bona investigació?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla de mesures d’ajust pressupos-
tari aprovat pel Consell de Govern del Con-
sorci Hospitalari de Vic (Osona)
Tram. 314-03601/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Laura Massa-
na 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, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

1. Per quina raó el Consell de Govern del Consorci 
Hospitalari de Vic ha aprovat un pla de mesures d’ajust 
pressupostari que el mateix conseller Boi Ruiz el 18 
d’abril passat en una visita al centre va negar que es 
produirien?

2. Perquè el conseller Boi Ruiz el 18 d’abril va men-
tir davant dels mitjans de comunicació i dels treballa-
dors del Comité d’Empresa del Consorci Hospitalari 
de Vic?

3. Per quin motiu el Consell de Govern del Consorci 
Hospitalari de Vic ha emès un comunicat on avança la 
retallada de 5,5 milions d’euros prevista en l’avantpro-
jecte de Llei de Pressupostos 2013 de la Generalitat si 
aquest encara no ha estat aprovat ni presentat al Parla-
ment de Catalunya?

4. Sobre quina xifra de dèficit s’està realitzant aquesta 
retallada que ha aprovat l Consell de Govern del Con-
sorci Hospitalari de Vic si encara no es coneixen els 
resultats de la negociació amb l’Estat i Catalunya?

5. Per quina raó el Consell de Govern del Consorci ha 
aprovat un pla de mesures d’ajust pressupostari de for-
ma unilateral sense el diàleg necessari amb els repre-
sentants dels treballadors i el Comitè d’Empresa del 
Centre.

6. Per quin motiu el Consell de Govern del Consor-
ci Hospitalari de Vic ha aprovat un pla de mesures 
d’ajust pressupostari per concepte de dos milions i 
mig d’euros, corresponent a la supressió de la paga extra 
de desembre dels treballadors, d’1,4 milions, que surt 
d’aplicar una reducció del 61 per cent a la paga per ob-
jectius, i una tercera que s’ha d’assolir a través de me-
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sures organitzatives i de reducció de consums, quan 
encara s’està negociant el conveni de la Xarxa Hospi-
talària d’Utilització Pública (XHUP)?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes Laura Massana Mas
Diputat GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Escola Abrera, a 
Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-03602/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

L’annex d’inversions del Pressupost de la Generalitat 
per al 2012 preveia aquesta partida «421 Dret de su-
perfície execució de les obres de nova construcció de 
l’escola Abrera, d’Abrera. 1L primària. Baix Llobregat 
600.000,00 euros»

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina previsió té el Govern en relació amb la cons-
trucció d’aquesta escola? Quin és el calendari exacte 
de construcció?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió de l’import de la partida 
del pressupost del 2012 destinada a la cons-
trucció de l’Escola Abrera, a Abrera (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-03603/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

L’annex d’inversions del Pressupost de la Generalitat 
per al 2012 preveia aquesta partida «421 Dret de su-
perfície execució de les obres de nova construcció de 
l’escola Abrera, d’Abrera. 1L primària. Baix Llobregat 
600.000,00 euros»

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Com ha invertit el Govern els diners previstos en el 
pressupost 2012 per a l’escola de primària d’Abrera?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de la partida del 
pressupost del 2012 destinada a la cons-
trucció de l’Escola Abrera, a Abrera (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-03604/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
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ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

L’annex d’inversions del Pressupost de la Generalitat 
per al 2012 preveia aquesta partida «421 Dret de su-
perfície execució de les obres de nova construcció de 
l’escola Abrera, d’Abrera. 1L primària. Baix Llobregat 
600.000,00 euros»

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és l’estat d’execució d’aquesta partida en con-
cret?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió prevista per al 2013 per a 
la construcció de l’Escola Abrera, a Abrera 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-03605/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Eva Gra-
nados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

L’annex d’inversions del Pressupost de la Generalitat 
per al 2012 preveia aquesta partida «421 Dret de su-
perfície execució de les obres de nova construcció de 
l’escola Abrera, d’Abrera. 1L primària. Baix Llobregat 
600.000,00 euros»

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– El Govern preveu aquest mateixa inversió per al 
2013? Per al mateix import?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Eva Granados Ga-
liano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del Parc de Bombers de 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-03606/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és la plantilla actual al Parc de bombers de 
Cornellà de Llobregat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz  Eva Granados Galinao 
Diputat del GP SOC  Diputda del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la plantilla del Parc de Bombers de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) el 2010
Tram. 314-03607/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina era la plantilla al Parc de bombers de Corne-
llà de Llobregat el 2010?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz  Eva Granados Galinao 
Diputat del GP SOC  Diputda del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a establir els efectius 
de guàrdia als parcs de bombers
Tram. 314-03608/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20367, 20541 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els criteris per establir els efectius de guàr-
dia als parcs de bombers?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz  Eva Granados Galinao 
Diputat del GP SOC  Diputda del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de bombers de guàrdia del 
Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-03609/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Creu el Conseller d’Interior que són suficients quatre bom-
bers de guàrdia en un Parc de bombers com el de Cor-
nellà de Llobregat que dóna servei a més de 120.000 
habitants distribuïts en nuclis urbans diferents?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz  Eva Granados Galinao 
Diputat del GP SOC  Diputda del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat dels vehicles del Parc de 
Bombers de Cornellà de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-03610/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’antiguitat dels vehicles del Parc de Bom-
bers de Cornellà de Llobregat i quina era el 2010?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz  Eva Granados Galinao 
Diputat del GP SOC  Diputda del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos d’esquadra des-
tinats a la costa a l’estiu del 2013
Tram. 314-03611/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Creu el Conseller d’Interior que el nombre de mos-
sos destinats a la Costa catalana aquest estiu és sufi-
cient?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mossos destinats a la 
Costa Daurada i la Costa Brava amb relació 
al nombre del 2010
Tram. 314-03612/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants mossos menys hi haurà a la Costa Daurada i a 
la Costa Brava aquests mesos d’estiu en relació al 2010?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura del nombre menor de 
mossos d’esquadra a les comissaries de la 
costa a l’estiu del 2013
Tram. 314-03613/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Com pensa cobrir el Departament d’Interior el me-
nor nombre de mossos a les comissaries de la Costa 
aquest estiu?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius de la Brigada Mòbil i les 
àrees regionals de recursos operatius que 
es destinaran a la costa
Tram. 314-03614/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quants efectius de la Brimo i Arro es destinaran per 
primera vegada a la costa per fer tasques d’ordre públic?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comissaries no situades a la costa 
que tindran menys efectius a l’estiu del 2013
Tram. 314-03615/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines comissaries de Catalunya no situades a la 
costa tindran menys efectius aquest estiu com a conse-
qüència que alguns dels seus membres seran destinats 
a les de la costa?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles dels Mossos 
d’Esquadra amb relació al nombre del 2010
Tram. 314-03616/10

Formulació

xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– De quants vehicles menys disposa el cos de mossos 
d’esquadra comparats amb 2010?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles dels Mossos 
d’Esquadra amb relació al nombre del 2011
Tram. 314-03617/10

Formulació

xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20380 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– De quants vehicles menys disposa el cos de mossos 
d’esquadra comparats amb 2011?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles dels Mossos 
d’Esquadra amb relació al nombre del 2012
Tram. 314-03618/10

Formulació

xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20381 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– De quants vehicles menys disposa el cos de mossos 
d’esquadra comparats amb 2012?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’antiguitat dels vehicles dels Mossos 
d’Esquadra amb relació al 2010
Tram. 314-03619/10

Formulació

xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20382 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina és l’antiguitat mitjana dels vehicles del cos de 
mossos d’esquadra comparada amb 2010?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a proveir els mossos 
d’esquadra d’armilles antibales
Tram. 314-03620/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20383 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari -si existeix- per proveir d’ar-
milles anti-bala els mossos que desenvolupen tasques 
amb risc?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pèrdua de poder adquisitiu dels 
mossos d’esquadra i els bombers
Tram. 314-03621/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– És cert que els funcionaris mossos d’esquadra i bom-
bers són els que, en el conjunt de l’administració públi-
ca catalana han perdut més poder adquisitiu?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empitjorament de la disponibilitat de 
mitjans materials dels mossos d’esquadra i 
els bombers
Tram. 314-03622/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20385 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– És cert que els funcionaris mossos d’esquadra i bom-
bers són els que, en el conjunt de l’administració pú-
blica catalana han empitjorat quant a disponibilitat de 
mitjans materials?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la igualtat de drets de les persones 
que viuen a Catalunya amb independència 
de llur llengua
Tram. 314-03623/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20386 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Creu el Conseller d’Interior que els ciutadans que vi-
uen a Catalunya de forma permanent o temporal tenen 
els mateixos drets sigui quina sigui la seva llengua?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la discriminació a les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra en l’atenció a les perso-
nes que no parlen ni català ni castellà
Tram. 314-03624/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Si tots els ciutadans tenen els mateixos drets, no creu 
el conseller d’Interior que es discrimina els ciutadans 
que no parlen català ni castellà pel fet de no poder 
atendre’ls en la seva llengua?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el temps que es perdrà a les comissari-
es dels Mossos d’Esquadra per a atendre les 
persones que no parlen ni català ni castellà
Tram. 314-03625/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20388 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quant temps pensa el Conseller d’Interior que es perdrà 
a les comissaries catalanes quan s’hagin d’atendre els 
ciutadans que no parlen català ni castellà i que no siguin 
entesos pels agents que recullen les seves denúncies?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció a les persones que no parlen 
ni català ni castellà a les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03626/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20389 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Com pensa el Conseller d’Interior que es poden aten-
dre els ciutadans que no parlen català ni castellà si es 
retira el servei d’interpretació del Departament?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la imatge dels Mossos d’Esquadra 
que tindran els ciutadans estrangers que 
presentin denúncies
Tram. 314-03627/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20390 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Creu el Conseller d’Interior que els prop de 30.000 ciuta-
dans estrangers que previsiblement presentaran de-
núncia a les comissaries catalanes durant 2013 tindran 
una bona imatge del cos dels mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives més barates a la sub-
contractació d’un servei d’interpretació a les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-03628/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20391 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha investigat altres fórmules més barates el Conse-
ller d’Interior de costos de traducció que la subcon-
tractació tradicional a una empresa?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió d’ús dels locals adossats al 
CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 314-03629/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20480 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

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. S’ha produït la cessió d’ús de locals adossats al CAP 
de la Guineueta (Valldaura 135), propietat de la Tre-
soreria de la Seguretat Social, que estava negociant el 
Govern de la Generalitat.

2. Sinó s’ha produït encara, quan està previst que es 
produeixi la cessió d’ús.

3. Es cas de produir-se aquesta cessió d’ús quan està 
previst que es posi en marxa el programa sanitari i so-
cial per a la gent gran del barri de la Guineueta impul-
sat per l’ICS i el Consorci Sanitari de Barcelona?

4. Quin és el cost anual del CUAP d’Horta-Guinardó?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions relatives a la construc-
ció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 314-03630/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Celesti-
no Corbacho i Chaves, 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.

El passat curs 2011/2012 va començar a funcionar la 
nova Escola Ernest Lluch ubicada provisionalment al 
carrer Mas del barri de Collblanc de l’Hospitalet de 
Llobregat. Aquest centre, de nova creació, va ser ha-
bilitat donat l’augment de població escolar en aquest 
barri de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. El cen-
tre va començar a funcionar en mòduls prefabricats 
amb el compromís del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya de construir l’edifici 
definitiu a raó de les possibilitats pressupostàries.

Donat que l’Ajuntament de l’Hospitalet va posar a dis-
posició del Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat un solar per a la construcció de l’edifici definitiu 
de la nova Escola Ernest Lluch i aquest va ser refusat 
per al·legacions tècniques, però tenint en compte que 
n’existeixen d’altres possibilitats de terreny per ubi-
car-ne el nou edifici.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines accions està adoptant el Govern de la Ge-
neralitat per tal de portar a terme el projecte de cons-
trucció de la nova Escola Ernest Lluch ubicada pro-
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visionalment al barri de Collblanc de l’Hospitalet de 
Llobregat, tal i com es va comprometre amb l’Ajunta-
ment d’aquest ciutat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celestino Cor-
bacho i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la fase en què està el projecte de 
construcció de la nova Escola Ernest Lluch, 
de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03631/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Celesti-
no Corbacho i Chaves, 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.

El passat curs 2011/2012 va començar a funcionar la 
nova Escola Ernest Lluch ubicada provisionalment al 
carrer Mas del barri de Collblanc de l’Hospitalet de 
Llobregat. Aquest centre, de nova creació, va ser ha-
bilitat donat l’augment de població escolar en aquest 
barri de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. El cen-
tre va començar a funcionar en mòduls prefabricats 
amb el compromís del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya de construir l’edifici 
definitiu a raó de les possibilitats pressupostàries.

Donat que l’Ajuntament de l’Hospitalet va posar a disposi-
ció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat un 
solar per a la construcció de l’edifici definitiu de la nova 
Escola Ernest Lluch i aquest va ser refusat per al·legacions 
tècniques, però tenint en compte que n’existeixen d’altres 
possibilitats de terreny per ubicar-ne el nou edifici.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quina fase es troba a hores d’ara el projecte per a 
la construcció de la nova Escola Ernest Lluch ubicada 
provisionalment al barri de Collblanc de l’Hospitalet 
de Llobregat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celestino Cor-
bacho i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de construcció de 
la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 314-03632/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Celesti-
no Corbacho i Chaves, 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.

El passat curs 2011/2012 va començar a funcionar la 
nova Escola Ernest Lluch ubicada provisionalment al 
carrer Mas del barri de Collblanc de l’Hospitalet de 
Llobregat. Aquest centre, de nova creació, va ser ha-
bilitat donat l’augment de població escolar en aquest 
barri de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. El cen-
tre va començar a funcionar en mòduls prefabricats 
amb el compromís del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya de construir l’edifici 
definitiu a raó de les possibilitats pressupostàries.

Donat que l’Ajuntament de l’Hospitalet va posar a dis-
posició del Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat un solar per a la construcció de l’edifici definitiu 
de la nova Escola Ernest Lluch i aquest va ser refusat 
per al·legacions tècniques, però tenint en compte que 
n’existeixen d’altres possibilitats de terreny per ubi-
car-ne el nou edifici.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan pensa el Govern iniciar les obres de la nova 
Escola Ernest Lluch ubicada provisionalment al barri 
de Collblanc de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celestino Cor-
bacho i Chaves, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària del projec-
te de construcció de la nova Escola Ernest 
Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03633/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Celesti-
no Corbacho i Chaves, 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.

El passat curs 2011/2012 va començar a funcionar la 
nova Escola Ernest Lluch ubicada provisionalment al 
carrer Mas del barri de Collblanc de l’Hospitalet de 
Llobregat. Aquest centre, de nova creació, va ser ha-
bilitat donat l’augment de població escolar en aquest 
barri de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. El cen-
tre va començar a funcionar en mòduls prefabricats 
amb el compromís del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya de construir l’edifici 
definitiu a raó de les possibilitats pressupostàries.

Donat que l’Ajuntament de l’Hospitalet va posar a dis-
posició del Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat un solar per a la construcció de l’edifici definitiu 
de la nova Escola Ernest Lluch i aquest va ser refusat 
per al·legacions tècniques, però tenint en compte que 
n’existeixen d’altres possibilitats de terreny per ubi-
car-ne el nou edifici.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En el cas hipotètic que el 2013 existeixi un Pressu-
post de la Generalitat de Catalunya, pensa el Govern 
dotar pressupostàriament el projecte de construcció de 
la nova Escola Ernest Lluch ubicada provisionalment 
al barri de Collblanc de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celestino Cor-
bacho i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions relatives a la construc-
ció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 314-03634/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Celesti-
no Corbacho i Chaves, 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.

El passat curs 2011/2012 va començar a funcionar la 
nova Escola Paco Candel al barri de Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet de Llobregat. Aquest centre de nova crea-
ció va ser habilitat donat l’augment de població escolar 
en aquest barri de la ciutat. El centre va començar a 
funcionar en mòduls prefabricats amb el compromís 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de construir l’edifici definitiu a raó de les 
possibilitats pressupostàries.

Donat que de cara al curs 2013-2014, aquesta esco-
la haurà d’incorporar dos nous grups de P3 (tot i els 
plans inicials de reducció de la Generalitat, fets sense 
tenir en compte les previsions de creixement de la po-
blació escolar en aquest barri, presentats per l’Ajunta-
ment de la ciutat). Donat que en comptes de preveure 
la construcció del nou edifici per a la escola, a més, 
el Departament d’Ensenyament es nega a instal·lar un 
nou mòdul provisional per encabir aquest nous grups, 
i la solució que dona el Departament a l’escola, es per-
dre un mòdul que s’utilitza a hores d’ara com a biblio-
teca i aula de psicomotricitat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines accions està adoptant el Govern de la Ge-
neralitat per tal de portar a terme el projecte de cons-
trucció de la nova Escola Paco Candel al barri de San-
ta Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat, tal com es va 
comprometre amb l’Ajuntament de l’Hospitalet?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celestino Cor-
bacho i Chaves, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la fase en què està el projecte de 
construcció de la nova Escola Paco Candel, 
de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03635/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Celesti-
no Corbacho i Chaves, 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.

El passat curs 2011/2012 va començar a funcionar la 
nova Escola Paco Candel al barri de Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet de Llobregat. Aquest centre de nova crea-
ció va ser habilitat donat l’augment de població escolar 
en aquest barri de la ciutat. El centre va començar a 
funcionar en mòduls prefabricats amb el compromís 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de construir l’edifici definitiu a raó de les 
possibilitats pressupostaries.

Donat que de cara al curs 2013-2014, aquesta esco-
la haurà d’incorporar dos nous grups de P3 (tot i els 
plans inicials de reducció de la Generalitat, fets sense 
tenir en compte les previsions de creixement de la po-
blació escolar en aquest barri, presentats per l’Ajunta-
ment de la ciutat). Donat que en comptes de preveure 
la construcció del nou edifici per a la escola, a més, 
el Departament d’Ensenyament es nega a instal·lar un 
nou mòdul provisional per encabir aquest nous grups, 
i la solució que dona el Departament a l’escola, es per-
dre un mòdul que s’utilitza a hores d’ara com a biblio-
teca i aula de psicomotricitat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quina fase es troba a hores d’ara el projecte per a 
la construcció de la nova Escola Paco Candel al barri 
de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celestino Cor-
bacho i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres de construcció de 
la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 314-03636/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20505 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Celesti-
no Corbacho i Chaves, 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.

El passat curs 2011/2012 va començar a funcionar la 
nova Escola Paco Candel al barri de Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet de Llobregat. Aquest centre de nova crea-
ció va ser habilitat donat l’augment de població escolar 
en aquest barri de la ciutat. El centre va començar a 
funcionar en mòduls prefabricats amb el compromís 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de construir l’edifici definitiu a raó de les 
possibilitats pressupostaries.

Donat que de cara al curs 2013-2014, aquesta esco-
la haurà d’incorporar dos nous grups de P3 (tot i els 
plans inicials de reducció de la Generalitat, fets sense 
tenir en compte les previsions de creixement de la po-
blació escolar en aquest barri, presentats per l’Ajunta-
ment de la ciutat). Donat que en comptes de preveure 
la construcció del nou edifici per a la escola, a més, 
el Departament d’Ensenyament es nega a instal·lar un 
nou mòdul provisional per encabir aquest nous grups, 
i la solució que dona el Departament a l’escola, es per-
dre un mòdul que s’utilitza a hores d’ara com a biblio-
teca i aula de psicomotricitat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan pensa el Govern iniciar les obres de la nova 
Escola Paco Candel al barri de Santa Eulàlia de l’Hos-
pitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celestino Cor-
bacho i Chaves, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la intenció de dotar l’Escola Pa-
co Candel, de l’Hospitalet de Llobregat, de 
nous mòduls prefabricats
Tram. 314-03637/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20506 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Celesti-
no Corbacho i Chaves, 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.

El passat curs 2011/2012 va començar a funcionar la 
nova Escola Paco Candel al barri de Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet de Llobregat. Aquest centre de nova crea-
ció va ser habilitat donat l’augment de població escolar 
en aquest barri de la ciutat. El centre va començar a 
funcionar en mòduls prefabricats amb el compromís 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de construir l’edifici definitiu a raó de les 
possibilitats pressupostaries.

Donat que de cara al curs 2013-2014, aquesta esco-
la haurà d’incorporar dos nous grups de P3 (tot i els 
plans inicials de reducció de la Generalitat, fets sense 
tenir en compte les previsions de creixement de la po-
blació escolar en aquest barri, presentats per l’Ajunta-
ment de la ciutat). Donat que en comptes de preveure 
la construcció del nou edifici per a la escola, a més, 
el Departament d’Ensenyament es nega a instal·lar un 
nou mòdul provisional per encabir aquest nous grups, 
i la solució que dona el Departament a l’escola, es per-
dre un mòdul que s’utilitza a hores d’ara com a biblio-
teca i aula de psicomotricitat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Davant la certesa que el curs 2013-2014 no estarà 
construït l’edifici definitiu de l’escola, té el Govern la 
intenció de dotar la Escola Paco Candel del barri de 
Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat (ubicada 
provisionalment en mòduls prefabricats) de nous mò-
duls prefabricats per tal d’encabir el creixement de la 
població escolar en aquest centre i no afectar a les rà-
tios per aula, ni treure serveis educatius que ara s’ofe-
reixen?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celestino Cor-
bacho i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària del projecte 
de construcció de la nova Escola Paco Can-
del, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-03638/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20507 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Celesti-
no Corbacho i Chaves, 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.

El passat curs 2011/2012 va començar a funcionar la 
nova Escola Paco Candel al barri de Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet de Llobregat. Aquest centre de nova crea-
ció va ser habilitat donat l’augment de població escolar 
en aquest barri de la ciutat. El centre va començar a 
funcionar en mòduls prefabricats amb el compromís 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de construir l’edifici definitiu a raó de les 
possibilitats pressupostaries.

Donat que de cara al curs 2013-2014, aquesta esco-
la haurà d’incorporar dos nous grups de P3 (tot i els 
plans inicials de reducció de la Generalitat, fets sense 
tenir en compte les previsions de creixement de la po-
blació escolar en aquest barri, presentats per l’Ajunta-
ment de la ciutat). Donat que en comptes de preveure 
la construcció del nou edifici per a la escola, a més, 
el Departament d’Ensenyament es nega a instal·lar un 
nou mòdul provisional per encabir aquest nous grups, 
i la solució que dona el Departament a l’escola, es per-
dre un mòdul que s’utilitza a hores d’ara com a biblio-
teca i aula de psicomotricitat.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En el cas hipotètic que el 2013 existeixi un Pressu-
post de la Generalitat de Catalunya, pensa el Govern 
dotar pressupostàriament el projecte de construcció de 
la nova Escola Paco Candel al barri de Santa Eulàlia 
de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Celestino Cor-
bacho i Chaves, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de l’Admi-
nistració tributària
Tram. 314-03639/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de l’Administració Tributària?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de la ban-
ca pública
Tram. 314-03640/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de la Banca Pública?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de la po-
licia
Tram. 314-03641/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de la Policia de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de finan-
çament local
Tram. 314-03642/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de finançament local?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de la fun-
ció pública
Tram. 314-03643/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20514 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de la Funció Pública?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de simpli-
ficació de l’activitat econòmica
Tram. 314-03644/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de simplificació de l’activitat econòmica?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de suport 
al treball autònom i l’emprenedoria
Tram. 314-03645/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de suport al treball autònom i emprenedoria?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de con-
tractes del sector públic
Tram. 314-03646/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20517 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de contractes del sector públic?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA



26 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 109

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei d’ocupa-
ció i del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-03647/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei d’ocupació i del SOC?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració la llei reguladora 
de l’activitat de comerç
Tram. 314-03648/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei reguladora de l’activitat de comerç?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de la for-
mació professional
Tram. 314-03649/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de la Formació Professional?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de refor-
ma de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-03650/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de reforma de la RMI?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de pro-
moció de l’autonomia personal
Tram. 314-03651/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20522 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de promoció de l’Autonomia Personal?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei del can-
vi climàtic
Tram. 314-03652/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei del Canvi Climàtic?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de la bio-
diversitat
Tram. 314-03653/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de la biodiversitat?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei del bosc
Tram. 314-03654/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei del bosc?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA



26 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 109

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de segu-
retat civil i emergències
Tram. 314-03655/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Llei de seguretat civil i emergències?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei d’estabili-
tat pressupostària
Tram. 314-03656/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Modificació de la Llei d’estabilitat Pressupostària?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la modificació 
de l’impost de patrimoni
Tram. 314-03657/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la Modificació de l’Impost sobre Patrimoni?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la modificació 
de l’impost de successions i donacions
Tram. 314-03658/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es troba 
la Modificació de l’Impost sobre successions i donacions?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei de trans-
missions patrimonials
Tram. 314-03659/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la modificació de la llei sobre transmissions patri-
monials?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de l’impost sobre 
grans establiments comercials
Tram. 314-03660/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba l’aplicació de l’impost sobre grans establiments co-
mercials?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la llei d’impos-
tos ambientals
Tram. 314-03661/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la llei d’impostos ambientals?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració de la implantació del 
gravamen a vehicles pesants o eurovinyeta
Tram. 314-03662/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin estat d’elaboració per part del Govern es tro-
ba la implantació del gravamen als vehicles pesants o 
eurovinyeta?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració del gravamen a les 
begudes de refresc
Tram. 314-03663/10

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En quin estat d’elaboració per part del Govern es troba 
el gravamen begudes de refresc.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de desdoblament de la 
carretera B-124
Tram. 314-03664/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les 
preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

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

1. En quina fase està el projecte de desdoblament de 
la B-124?

2. S’ha aprovat ja el projecte d’obra de desdoblament 
de la B-124?

3. Quan està previst adjudicar l’obra de la referida obra 
de desdoblament de la B-124?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics en venda a Bar-
celona que estan desocupats
Tram. 314-03665/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 20580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el parc d’habitatges públics de la Generalitat 
a Barcelona en règim de venda que roman desocupat, 
total i desglossat per districtes, a 31 de maig de 2013?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics en lloguer a 
Barcelona que estan desocupats
Tram. 314-03666/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 20581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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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 parc d’habitatges públics de la Generali-
tat a Barcelona, total desglossat per districtes, en rè-
gim de lloguer que roman desocupat, a 31 de maig de 
2013? Quin és el nombre total d’habitatges públics 
de la Generalitat en règim de lloguer a Barcelona, des-
glossat per districtes?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics a Barcelona 
que estan en construcció
Tram. 314-03667/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 20582 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’habitatges públics de la Gene-
ralitat a la ciutat de Barcelona destinats al règim de 
lloguer o compra que es troben en fase de construcció?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de suggeriments, agraï-
ments i queixes als Mossos d’Esquadra a 
Barcelona que es contesten abans de tren-
ta dies
Tram. 314-03668/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Ferran Pedret i Santos, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin percentatge de suggeriments, agraïments i 
queixes es contesten abans de 30 dies per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona? Es 
prega facilitar la informació per àrees bàsiques poli-
cials.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els idiomes de les denúncies que es pre-
senten als Mossos d’Esquadra a Barcelona
Tram. 314-03669/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20590 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Ferran Pedret i San-
tos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– En quins idiomes es recullen les denúncies a les dife-
rents àrees bàsiques policials del Cos de Mossos d’Es-
quadra a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’atenció dels Mossos 
d’Esquadra de Barcelona a la gent gran i a 
les persones vulnerables o en situació de 
risc o desemparament
Tram. 314-03670/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Ferran Pedret i Santos, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el temps mitjà d’assistència per part del Cos 
de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona a la 
gent gran i les persones especialment vulnerables que 
es troben en situació de risc o desemparament, així 
com la gestió del lliurament als familiars o les insti-
tucions pertinents? Es prega facilitar la informació per 
àrees bàsiques policials.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà de resposta a sugge-
riments, agraïments i queixes presentats als 
Mossos d’Esquadra de Barcelona
Tram. 314-03671/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Ferran Pedret i San-
tos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el temps mitjà de resposta a suggeriments, 
agraïments i queixes rebuts pel Cos de Mossos d’Es-
quadra a la ciutat de Barcelona? Es prega facilitar la 
informació per àrees bàsiques policials.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera per a presen-
tar una denúncia als Mossos d’Esquadra de 
Barcelona
Tram. 314-03672/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Ferran Pedret i San-
tos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 



26 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 109

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 91

– Quin és el temps mitjà d’espera per interposar una 
denúncia a les diferents àrees bàsiques policials del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà de resposta dels Mos-
sos d’Esquadra de Barcelona a fets urgents
Tram. 314-03673/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Ferran Pedret i Santos, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el temps mitjà de resposta a fets urgents del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona? 
Es prega facilitar la informació per àrees bàsiques po-
licials.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació d’una denúncia contra 
els Mossos d’Esquadra per haver irromput 
en el domicili d’un noi autista
Tram. 314-03674/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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: 

1. Està assabentat el Departament d’Interior que s’ha 
interposat una denúncia pel fet que els Mossos han ir-
romput en un domicili, segurament a partir d’un avís 
d’algun veí que havia escoltat xiscles, i han comprovat 
que no hi havia cap tipus d’agressió sinó que es tractava 
d’una crisi d’un noi afectat per un trastorn autista que 
s’expressa normalment amb autoagressions i xiscles?

2. Es necessària l’actuació de dues unitats de mossos 
(10 persones) per actuacions com l’anterior? No hi veu 
una clara desproporció?

3. Disposa el Cos de Mossos d’algun tipus de registre 
informàtic que reculli les dades i el domicili de ma-
lalts mentals que poden patir atacs d’algun tipus que 
provoquin alarma entre els veïns, així com les dades 
dels seus pares o cuidadors?

4. Existeix al Cos de Mossos d’Esquadra algun tipus 
de protocol que reguli l’actuació dels agents, en ca-
sos de persones afectades per malalties mentals, tant 
abans de l’actuació com en el moment de produir-se?

5. En cas afirmatiu a la pregunta anterior, sobre quines 
patologies hi ha protocol d’actuació? N’hi ha d’autis-
me, psicosi infantil i TGD (Trastorn general del des-
envolupament)?

6. Quin tipus de formació reben el Mossos d’Esquadra 
per a intervenir en casos de persones amb malalties 
mentals o trastorns dins l’espectre autista?

7. Quines mesures preveu adoptar el Departament 
d’Interior per evitar que l’actuació del Mossos d’Es-
quadra en un cas d’avís per autoagressions i xiscles 
produïts per una persona amb malaltia mental pugui 
derivar en una situació d’injustícia per aquesta matei-
xa persona i els seus familiars?

8. Quina coordinació hi ha en aquest casos entre Mos-
sos d’Esquadra i Emergències de la Generalitat (061) 
que si disposa d’una base dades que en part recull 
l’historial de persones amb aquest tipus de patologia?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fet de tenir en compte la mobilitat 
dels ciclistes per a construir o modificar les 
infraestructures de mobilitat
Tram. 314-03675/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té en compte el Govern la mobilitat dels usuaris de 
la bicicleta en la construcció i/o modificació de les in-
fraestructures de mobilitat? Quins criteris segueix? 
Per què no s’ha utilitzat la planificació de l’avantpro-
jecte de xarxa bàsica de vies ciclistes a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les sancions imposades pel Ser-
vei Català de Trànsit per l’incompliment de 
la normativa d’avançament de ciclistes a la 
carretera
Tram. 314-03676/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– La falta de respecte de la normativa d’avançament a 
bicicletes a la carretera és la conseqüència de la majo-

ria d’atropellaments a ciclistes. Quantes sancions i on, ha 
imposat el Servei Català de Trànsit, per aquest incompli-
ment, que és una falta greu que suposa perdre 4 punts?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·locació de senyals que recordin 
la distància lateral que s’ha de respectar en-
tre vehicles i ciclistes a les carreteres
Tram. 314-03677/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– La falta de respecte de la normativa d’avançament a 
bicicletes a la carretera és la conseqüència de la majoria 
d’atropellaments a ciclistes Té el Govern la intenció de 
continuar col·locant senyals de recordatori de respectar 
la distància lateral d’un metre i mig a les carreteres?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del compromís de posar 
senyals per als ciclistes a l’eix Transversal
Tram. 314-03678/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

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 
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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: 

– Es complirà el compromís públic, que es va fer en l’últim 
congrés de la bicicleta a Sant Cugat per part del Govern, de 
posar aquests senyals a les vies alternatives de l’eix transver-
sal ara que s’ha desdoblat i es prohibeix el pas de ciclistes?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el Pla estratègic de la bicicleta 2008-2012
Tram. 314-03679/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern del Pla Estratègic de la 
bicicleta 2008-2012?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de crear un nou pla estratè-
gic de la bicicleta
Tram. 314-03680/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 

que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el govern crear un nou Pla Estratègic de la 
Bicicleta, acabar de desplegar l’actual o actualitzar-lo?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’horari d’admissió d’usuaris amb bici-
cletes al servei de trens de rodalia
Tram. 314-03681/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– L’accés als trens de rodalies al nucli de Barcelona 
per part de persones usuàries de la bicicleta és molt 
elevat i a totes hores, però a diferència d’altres llocs de 
l’estat tenim restriccions horaries. Les competències 
del Govern, permeten establir aquests horaris? Quin 
motiu i quins criteris segueix Rodalies de Catalunya 
per admetre el transport de bicicletes només de dilluns 
a divendres de 10.00 a 15.00 hores? Tenen previst mo-
dificar-ho i no aplicar restriccions horàries, com passa 
a d’altres nuclis de rodalies de l’estat?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat en què es troba l’Avantprojecte 
de xarxa bàsica de vies ciclistes
Tram. 314-03682/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin estat es troba l’avantprojecte de Xarxa Bàsi-
ca de Vies Ciclistes a Catalunya, que dóna compliment 
a la Resolució 932/VI del Parlament de Catalunya, so-
bre la creació d’una xarxa de vies ciclistes de Catalu-
nya? Quina planificació té prevista el Govern per actu-
alitzar-la i implantar-la al territori?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible entrada d’un grup empre-
sarial japonès en la gestió de l’Hospital Clí-
nic, de Barcelona
Tram. 314-03683/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

1. El Govern de la Generalitat ha estat negociant o es-
tà negociant l’entrada d’un grup empresarial japonès 
en la gestió de l’Hospital Clínic, segons informacions 
aparegudes en un mitjà de comunicació?

2. Quin és el nom d’aquest grup empresarial japonès i 
quan es van iniciar les negociacions?

3. Quins alts càrrecs de la Generalitat i directius de l’Hos-
pital Clínic han participat en aquestes negociacions?

4. En quines dates es van realitzat les esmentades ne-
gociacions?

5. A quins acords es van arribar en aquestes negocia-
cions?

6. Quina és l’aportació de capital que estaria disposat a 
realitzar l’esmentat grup?

7. Quines condicions ha exigit el grup empresarial per 
la participació en la gestió de l’Hospital Clínic?

8. Quines condicions ha ofert el Govern de la Genera-
litat a l’esmentat grup empresarial?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions amb el grup empre-
sarial suec Karolinska Instituet amb relació 
a la gestió de l’Hospital Clínic, de Barcelona
Tram. 314-03684/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

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. El Govern de la Generalitat ha negociat o està nego-
ciant amb el grup suec Karolinska Instituet?

2. Quins alts càrrecs de la Generalitat i directius de l’Hos-
pital Clínic han participat en aquestes negociacions?



26 de juny de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 109

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 95

3. En quina data es van iniciar les esmentades nego-
ciacions?

4. A quins acords es van arribar en aquestes negociacions?

5. Quina és l’aportació de capital que estaria disposat a 
realitzar l’esmentat grup?

6. Quines condicions ha exigit el grup empresarial per 
la participació en la gestió de l’Hospital Clínic?

7. Quines condicions ha ofert el Govern de la Genera-
litat a l’esmentat grup empresarial?

8. A quins acords han arribat en aquestes negociacions?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ofertes rebudes per a participar en 
la gestió de l’Hospital Clínic, de Barcelona
Tram. 314-03685/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

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 parlamentari: 

1. Quines ofertes ha rebut el Govern de la Generalitat 
de grups empresarials per participar en la privatitza-
ció de la gestió de l’Hospital Clínic?

2. Quins grups empresarials o possibles mecenes 
s’han interessat en la participació de la gestió de l’Hos-
pital Clínic?

3. Per quins serveis en concret de l’Hospital Clínic es-
tan interessats els grups empresarials interessats en la 
privatització de la gestió de l’hospital?

4. Quins canvis han plantejat en les relacions laborals 
els grups empresarials o institucions interessades en la 
participació en la gestió de l’Hospital Clínic?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013 

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la jornada de donació de sang orga-
nitzada pel Casal Tramuntana el 15 de juny 
de 2013
Tram. 314-03686/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20800 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i 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: 

1. Com valora el Departament d’Interior que el centre 
feixista «Casal Tramuntana» hagi organitzat una jor-
nada de donació de sang el dia 15 de juny?

2. Considera el Departament d’Interior que la recolli-
da de sang organitzada pel Casal Tramuntana pot ser 
un mecanisme per reclutar joves per a la seva organit-
zació feixista?

3. Quin tipus de control han exercit el Departament 
de Salut i el Banc de Sang i Teixits sobre la possible 
manipulació d’una jornada de donació de sang i quins 
mecanismes de supervisió mèdica ha establert sobre la 
jornada de donació de sang organitzada pel centre fei-
xista Casal Tramuntana el dia 15 de juny?

4. Quines mesures ha adoptat el Departament d’Interi-
or per comprovar si les activitats del Casal Tramunta-
na s’ajusten a la legalitat o poden promoure una ideo-
logia totalitària i potencialment violenta?

5. Com valora el Departament d’Interior que la reco-
llida de sang sigui un mecanisme utilitzat per part del 
grup neonazi grec Alba Daurada, i que aquest fet hagi 
estat denunciat pels metges grecs?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el 
conveni entre la Xarxa Audiovisual Local i la 
Corporació
Tram. 325-00050/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin és el conveni existent entre la CCMA o els 
seus mitjans de comunicació i la XAL?

2. Quines condicions de col·laboració (drets i deures de 
les parts) fixa aquest conveni?

3. Quin és el cost econòmic d’aquest conveni o de les 
accions que se’n derivin, per a la CCMA?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre les fre-
qüències d’emissió d’iCat fm
Tram. 325-00051/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quins plans té el Govern de la CCMA per a les fre-
qüències d’iCat fm?

2. Quin cost econòmic té emetre una senyal acústica 
per les freqüències d’iCat fm?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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	Tram. 310-00100/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació i les perspectives del Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 310-00101/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la funció pública
	Tram. 310-00102/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 310-00103/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’enfocament interdepartamental de la salut
	Tram. 310-00104/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport a les entitats socials de lluita contra la pobresa
	Tram. 310-00105/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració de l’obertura d’un centre d’innovació de la multinacional Menshen a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 310-00106/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre
	Tram. 310-00107/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva compareixença davant el Parlament per a informar sobre el cas de presumpta corrupció que afecta Convergència Democràtica de Catalunya
	Tram. 317-00057/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya segons un informe de la fiscalia
	Tram. 317-00058/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la baixada d’impostos als casinos i sobre el projecte BCN World
	Tram. 317-00059/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el cas de presumpta corrupció que afecta Convergència Democràtica de Catalunya, la intenció de posar-lo en mans de l’Oficina Antifrau, els sobrecostos generats i les persones imp
	Tram. 317-00060/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’acord del conseller de Territori i Sostenibilitat amb Renfe i sobre la filosofia de cercar l’acord amb el Govern de l’Estat en lloc de la confrontació
	Tram. 317-00061/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva compareixença davant el Parlament per a informar sobre el cas de presumpta corrupció que afecta Convergència Democràtica de Catalunya
	Tram. 317-00062/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el Pla de Govern 2013-2016
	Tram. 317-00063/10
	Substanciació


	1.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’escola de Granollers (Vallès Oriental) que el Departament d’Ensenyament preveu de tancar
	Tram. 314-01289/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’escola de Granollers (Vallès Oriental) que el Departament d’Ensenyament preveu de tancar és concertada
	Tram. 314-01290/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació a l’ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) del tancament d’una escola d’aquest municipi
	Tram. 314-01291/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 314-01323/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni signat entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Sarrià de Ter (Gironès) per a la construcció de les facultats de Medicina i Infermeria i de l’Institut de Recerca Biomèdica i la relació amb
	Tram. 314-01324/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una partida pressupostària en els pressupostos del 2013 per a iniciar les obres de l’Institut Cal Gravat, de Manresa (Bages)
	Tram. 314-01351/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció i la posada en marxa d’un nou institut a Castelldefels (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01391/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta de l’Ajuntament de Mataró a la proposta de tancament de línies de preescolar a escoles d’aquest municipi
	Tram. 314-01414/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous tipus de targetes sanitàries que s’enviaran als estrangers en situació irregular
	Tram. 314-01477/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la preinscripció a P3 per al curs 2013-2014 a l’Escola Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 314-01687/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació de l’expedient de canvi d’adscripció comarcal dels municipis de Torà i Biosca (Segarra)
	Tram. 314-01828/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament dels alumnes de P3, P4 i P5 de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-01838/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la normativa de seguretat de l’estació Sabadell Centre de Renfe
	Tram. 314-01869/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment d’un pla d’evacuació a l’estació Sabadell Centre de Renfe
	Tram. 314-01870/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de l’estació Sabadell Centre de Renfe per als passatgers amb mobilitat reduïda
	Tram. 314-01871/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de la fuita de querosè de l’empresa CLH el 25 de març de 2013 al Rourell (Alt Camp)
	Tram. 314-01937/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat de querosè vessat per l’empresa CLH el 25 de març de 2013 al Rourell (Alt Camp)
	Tram. 314-01938/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’hora d’activació del Plaseqcat al Rourell (Alt Camp) el 25 de març de 2013
	Tram. 314-01939/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es va trigar a activar el Plaseqcat arran de la fuita de querosè al Rourell (Alt Camp) el 25 de març de 2013
	Tram. 314-01940/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la fuita de querosè de l’empresa CLH al Rourell (Alt Camp) el 25 de març de 2013
	Tram. 314-01941/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius mobilitzats arran de la fuita de querosè de l’empresa CLH al Rourell (Alt Camp) el 25 de març de 2013
	Tram. 314-01942/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i els projectes de cooperació i intercanvi de coneixements dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-01980/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els països en què es van dur a terme les accions i els projectes de cooperació i intercanvi de coneixements dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-01981/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els participants i el cost de les accions i els projectes de cooperació i intercanvi de coneixements dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-01982/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració de resultats de les accions i els projectes de cooperació i intercanvi de coneixements dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-01983/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afirmació de la consellera d’Ensenyament relativa al cost de la construcció de 320 escoles
	Tram. 314-01985/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 320 escoles que han quadruplicat llur cost
	Tram. 314-01986/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments educatius que van ésser mal planificats
	Tram. 314-01987/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud d’informació a Método 3 per part del Departament d’Interior
	Tram. 314-01988/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut de la informació prèvia adreçada a Método 3
	Tram. 314-01989/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc per a la població del Rourell (Alt Camp) de la fuita de querosè de la canonada de Companyia Logística d’Hidrocarburs del 25 de març de 2013
	Tram. 314-01994/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc per als aqüífers i el riu Francolí de la fuita de querosè de la canonada de Companyia Logística d’Hidrocarburs del 25 de març de 2013
	Tram. 314-01995/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc per al subsòl de la fuita de querosè de la canonada de Companyia Logística d’Hidrocarburs del 25 de març de 2013
	Tram. 314-01996/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de canvi de concertació amb les oficines de farmàcia per al 2013
	Tram. 314-02058/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles solucions per a abastar de medicaments i productes sanitaris les oficines de farmàcia
	Tram. 314-02061/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dificultats de dispensació a les oficines de farmàcia registrades en el Servei Català de la Salut
	Tram. 314-02062/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els medicaments i els grups terapèutics amb problemes de dispensació a les oficines de farmàcia pels retards de pagament de la Generalitat
	Tram. 314-02063/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de farmàcies amb problemes pels retards de pagament de la Generalitat
	Tram. 314-02064/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes de cooperació assistencial per a l’atenció psiquiàtrica a Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-02071/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’elaboració de l’Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu
	Tram. 314-02072/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan que va encarregar l’Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser consultats sobre llur futur polític col·lectiu
	Tram. 314-02073/10
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de convertir l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) en un hospital lleuger
	Tram. 314-02090/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits previst a l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) després de la seva remodelació
	Tram. 314-02092/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) després de la seva remodelació
	Tram. 314-02093/10
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els serveis d’urgències i emergències del Solsonès
	Tram. 314-02103/10
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi Informe sobre les modificacions estatutàries de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, necessàries perquè la institució pugu
	Tram. 314-02107/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi Informe sobre les modificacions estatutàries de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, necessàries perquè la institució pugui ampliar les seves fórmules organ
	Tram. 314-02108/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consultora externa encarregada d’elaborar l’estudi Adaptació dels Estatuts de l’Institut Català de la Salut a la Llei Òmnibus
	Tram. 314-02113/10
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presidència de la part catalana de les comissions mixtes entre la Generalitat i el Govern de l’Estat el 2012 i el 2013
	Tram. 314-02124/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola Mediterrània de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-02125/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes dels centres d’ensenyament públics i concertats el curs 2011-2012
	Tram. 314-02126/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic per alumne als centres d’ensenyament el curs 2011-2012
	Tram. 314-02127/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment d’alumnes als centres d’ensenyament públics i concertats el curs 2012-2013
	Tram. 314-02128/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del CAP Sant Crist, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-02130/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament del CAP Florida 2, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-02142/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la composició i les decisions de la Comissió d’Harmonització de la Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria
	Tram. 314-02152/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català Internacional de la Pau i Televisió de Catalunya el 2012
	Tram. 314-02172/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català Internacional de la Pau i la Universitat Euromediterrània el 2012
	Tram. 314-02173/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català Internacional de la Pau i l’Institut Estatal de Ciències Penals de l’Estat de Guanajuato el 2012
	Tram. 314-02174/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del conveni de col·laboració entre l’Institut Català Internacional de la Pau i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca el 2012
	Tram. 314-02175/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les obres de l’institut de Calldetenes (Osona)
	Tram. 314-02177/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organització del nou model d’urgències a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 314-02181/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels punts d’atenció d’urgències abans de la unificació de les urgències a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 314-02183/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres de malalties minoritàries
	Tram. 314-02184/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la funció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, prevista per al període 2013-2020
	Tram. 314-02186/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la coordinació assistencial entre l’Hospital Santa Maria i l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida
	Tram. 314-02188/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes relatives a la cartera de serveis, la plantilla i el contracte programa de l’Hospital de Viladecans per al període 2013-2017
	Tram. 314-02192/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació del projecte Delta per als sectors Baix Llobregat Litoral i Centre - l’Hospitalet - el Prat
	Tram. 314-02193/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de construcció de l’Escola Univers, de Barcelona
	Tram. 314-02212/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de construcció de l’Institut Vallcarca, a Barcelona
	Tram. 314-02214/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a no informar amb panell la cessió d’un solar de l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de l’Institut Vallcarca
	Tram. 314-02215/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els usos actuals del solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de l’Institut Vallcarca
	Tram. 314-02216/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual hi ha un rètol de pàrquing privat en el solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de l’Institut Vallcarca
	Tram. 314-02217/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a dinamitzar la matriculació a l’Institut Bosch i Gimpera, de Barcelona
	Tram. 314-02218/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes del Servei Català de la Salut perquè l’empresa adjudicatària reprengui les obres de construcció del centre d’atenció primària de Prats de Lluçanès (Osona)
	Tram. 314-02224/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació del projecte CIMS a Girona
	Tram. 314-02225/10
	Resposta del Govern

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no considerar el transport sanitari com una xarxa d’activitat sanitària
	Tram. 314-02330/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les retribucions del torn d’ofici
	Tram. 314-02457/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla i els casos del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus (Baix Camp) del 2009 ençà
	Tram. 314-02603/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retribució dels interns de centres penitenciaris contractats pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
	Tram. 314-02788/10
	Resposta del Govern


	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el garantiment de la vocació de servei públic i representació territorial de Catalunya Ràdio
	Tram. 325-00036/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la retallada a Catalunya Ràdio prevista per al 2013
	Tram. 325-00037/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la previsió de reduir la plantilla de Catalunya Ràdio
	Tram. 325-00038/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la informació publicada relativa a l’acomiadament dels corresponsals autònoms de Catalunya Ràdio
	Tram. 325-00039/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el mes en què es durà a terme la reducció de plantilla de Catalunya Ràdio
	Tram. 325-00040/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les reunions del director de la Corporació i el director de Catalunya Ràdio amb els representants dels treballadors per a informar-l
	Tram. 325-00041/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’inici de negociacions amb els sindicats amb relació a la reducció de plantilla prevista a Catalunya Ràdio
	Tram. 325-00042/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la notificació de llur acomiadament als treballadors de Catalunya Ràdio
	Tram. 325-00043/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura de les tasques dels treballadors acomiadats de Catalunya Ràdio
	Tram. 325-00044/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import de l’estalvi generat pel fet de prescindir dels corresponsals autònoms de Catalunya Ràdio
	Tram. 325-00045/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el percentatge del pressupost de Catalunya Ràdio que representa l’estalvi generat pel fet de prescindir dels corresponsals autònoms
	Tram. 325-00046/10
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la denegació d’emetre un anunci de promoció de la fira anual de comerç just
	Tram. 325-00048/10
	Resposta del president del Consell de Govern



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte Barcelona World
	Tram. 310-00096/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el simpòsium «Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)»
	Tram. 310-00097/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’expedient de regulació d’ocupació presentat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 310-00098/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les circumstàncies de la detenció d’un periodista
	Tram. 310-00099/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el simpòsium «Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)»
	Tram. 310-00100/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació i les perspectives del Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 310-00101/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la funció pública
	Tram. 310-00102/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 310-00103/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’enfocament interdepartamental de la salut
	Tram. 310-00104/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport a les entitats socials de lluita contra la pobresa
	Tram. 310-00105/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració de l’obertura d’un centre d’innovació de la multinacional Menshen a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 310-00106/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre
	Tram. 310-00107/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00057/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00058/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00059/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00060/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00061/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00062/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00063/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de resolucions judicials que han autoritzat manifestacions o concentracions prèviament denegades
	Tram. 311-00513/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’instal·lar càmeres de vídeo en els cascos de mossos d’esquadra destinats al manteniment de l’ordre públic
	Tram. 311-00514/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de millorar els uniformes, el parc mòbil i el nombre de mossos d’esquadra destinats a la Brigada Mòbil i a l’àrea regional de recursos operatius
	Tram. 311-00515/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper dels mitjans de comunicació en el tractament de la violència urbana
	Tram. 311-00516/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació del Departament d’Interior envers les manifestacions i les concentracions no comunicades
	Tram. 311-00517/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la permissió per a tallar carreteres, interrompre el transport públic o bloquejar centres públics en manifestacions i concentracions no comunicades
	Tram. 311-00518/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra per a interceptar i gravar comunicacions telefòniques
	Tram. 311-00519/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les prestacions dels dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra per a interceptar i gravar comunicacions telefòniques
	Tram. 311-00520/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les similituds i les diferències entre els dispositius del Cos de Mossos d’Esquadra per a interceptar i gravar comunicacions telefòniques i els dels altres cossos policials
	Tram. 311-00521/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data d’adquisició dels dispositius per a interceptar i gravar comunicacions telefòniques
	Tram. 311-00522/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’adquisició dels dispositius per a interceptar i gravar comunicacions telefòniques
	Tram. 311-00523/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra que tenen adscrit un vehicle del Cos i els que tenen assignat un xofer
	Tram. 311-00524/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de beneficiaris de beques de menjador i el pressupost que s’hi ha destinat del 2006 ençà
	Tram. 311-00531/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contracte del servei de tren de rodalia
	Tram. 311-00532/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre unes declaracions de la directora general d’Educació Infantil i Primària
	Tram. 311-00538/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’escolarització dels alumnes sords
	Tram. 311-00539/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la llibertat d’elecció d’escolarització de les famílies amb fills sords als centres de recursos educatius per a deficients auditius
	Tram. 311-00540/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desplegament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes catalana, amb relació a l’escolarització dels alumnes sords
	Tram. 311-00541/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ampliació de la presència d’intèrprets de la llengua de signes a les aules
	Tram. 311-00542/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la Resolució 749/VIII, sobre les mesures per a garantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat i l’ús del català i els recursos de la modalitat oral a les persones sordes i s
	Tram. 311-00543/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de l’accés dels estudiants sords al currículum del batxillerat i els estudis universitaris
	Tram. 311-00544/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el clúster educatiu
	Tram. 314-03596/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels treballadors de Comroc 2006, SL, de Badalona (Barcelonès), que estan en vaga de fam
	Tram. 314-03597/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de la informació de la Catalunya Nord per Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
	Tram. 314-03599/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a atendre les denúncies presentades per persones que no coneguin cap de les llengües oficials
	Tram. 314-03600/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla de mesures d’ajust pressupostari aprovat pel Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic (Osona)
	Tram. 314-03601/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola Abrera, a Abrera (Baix Llobregat)
	Tram. 314-03602/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió de l’import de la partida del pressupost del 2012 destinada a la construcció de l’Escola Abrera, a Abrera (Baix Llobregat)
	Tram. 314-03603/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de la partida del pressupost del 2012 destinada a la construcció de l’Escola Abrera, a Abrera (Baix Llobregat)
	Tram. 314-03604/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió prevista per al 2013 per a la construcció de l’Escola Abrera, a Abrera (Baix Llobregat)
	Tram. 314-03605/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-03606/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) el 2010
	Tram. 314-03607/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a establir els efectius de guàrdia als parcs de bombers
	Tram. 314-03608/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers de guàrdia del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-03609/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat dels vehicles del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-03610/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra destinats a la costa a l’estiu del 2013
	Tram. 314-03611/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos destinats a la Costa Daurada i la Costa Brava amb relació al nombre del 2010
	Tram. 314-03612/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura del nombre menor de mossos d’esquadra a les comissaries de la costa a l’estiu del 2013
	Tram. 314-03613/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius de la Brigada Mòbil i les àrees regionals de recursos operatius que es destinaran a la costa
	Tram. 314-03614/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les comissaries no situades a la costa que tindran menys efectius a l’estiu del 2013
	Tram. 314-03615/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles dels Mossos d’Esquadra amb relació al nombre del 2010
	Tram. 314-03616/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles dels Mossos d’Esquadra amb relació al nombre del 2011
	Tram. 314-03617/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles dels Mossos d’Esquadra amb relació al nombre del 2012
	Tram. 314-03618/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’antiguitat dels vehicles dels Mossos d’Esquadra amb relació al 2010
	Tram. 314-03619/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a proveir els mossos d’esquadra d’armilles antibales
	Tram. 314-03620/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de poder adquisitiu dels mossos d’esquadra i els bombers
	Tram. 314-03621/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empitjorament de la disponibilitat de mitjans materials dels mossos d’esquadra i els bombers
	Tram. 314-03622/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la igualtat de drets de les persones que viuen a Catalunya amb independència de llur llengua
	Tram. 314-03623/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la discriminació a les comissaries dels Mossos d’Esquadra en l’atenció a les persones que no parlen ni català ni castellà
	Tram. 314-03624/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es perdrà a les comissaries dels Mossos d’Esquadra per a atendre les persones que no parlen ni català ni castellà
	Tram. 314-03625/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció a les persones que no parlen ni català ni castellà a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-03626/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la imatge dels Mossos d’Esquadra que tindran els ciutadans estrangers que presentin denúncies
	Tram. 314-03627/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alternatives més barates a la subcontractació d’un servei d’interpretació a les comissaries dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-03628/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cessió d’ús dels locals adossats al CAP Guineueta, de Barcelona
	Tram. 314-03629/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives a la construcció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03630/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què està el projecte de construcció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03631/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03632/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària del projecte de construcció de la nova Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03633/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives a la construcció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03634/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què està el projecte de construcció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03635/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03636/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció de dotar l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat, de nous mòduls prefabricats
	Tram. 314-03637/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària del projecte de construcció de la nova Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-03638/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de l’Administració tributària
	Tram. 314-03639/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de la banca pública
	Tram. 314-03640/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de la policia
	Tram. 314-03641/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de finançament local
	Tram. 314-03642/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de la funció pública
	Tram. 314-03643/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de simplificació de l’activitat econòmica
	Tram. 314-03644/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de suport al treball autònom i l’emprenedoria
	Tram. 314-03645/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de contractes del sector públic
	Tram. 314-03646/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 314-03647/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració la llei reguladora de l’activitat de comerç
	Tram. 314-03648/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de la formació professional
	Tram. 314-03649/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de reforma de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-03650/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de promoció de l’autonomia personal
	Tram. 314-03651/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei del canvi climàtic
	Tram. 314-03652/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de la biodiversitat
	Tram. 314-03653/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei del bosc
	Tram. 314-03654/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de seguretat civil i emergències
	Tram. 314-03655/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei d’estabilitat pressupostària
	Tram. 314-03656/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la modificació de l’impost de patrimoni
	Tram. 314-03657/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la modificació de l’impost de successions i donacions
	Tram. 314-03658/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei de transmissions patrimonials
	Tram. 314-03659/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de l’impost sobre grans establiments comercials
	Tram. 314-03660/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la llei d’impostos ambientals
	Tram. 314-03661/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració de la implantació del gravamen a vehicles pesants o eurovinyeta
	Tram. 314-03662/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració del gravamen a les begudes de refresc
	Tram. 314-03663/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de desdoblament de la carretera B-124
	Tram. 314-03664/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics en venda a Barcelona que estan desocupats
	Tram. 314-03665/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics en lloguer a Barcelona que estan desocupats
	Tram. 314-03666/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics a Barcelona que estan en construcció
	Tram. 314-03667/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de suggeriments, agraïments i queixes als Mossos d’Esquadra a Barcelona que es contesten abans de trenta dies
	Tram. 314-03668/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els idiomes de les denúncies que es presenten als Mossos d’Esquadra a Barcelona
	Tram. 314-03669/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’atenció dels Mossos d’Esquadra de Barcelona a la gent gran i a les persones vulnerables o en situació de risc o desemparament
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