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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 les inundacions a Aran i el Pallars
Tram. 310-00108/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’exhibició de banderes estelades en alguns centres 
escolars públics
Tram. 310-00109/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de l’ensenyament superior de música
Tram. 310-00110/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la funció dels instruments creats amb relació a l’ob-
jectiu de celebrar una consulta sobre el futur de Catalunya
Tram. 310-00111/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’actuació davant la situació d’emergència creada a 
Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 310-00112/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les taxes i beques universitàries per al curs 2013-2014
Tram. 310-00113/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els ajuts al sector de la fruita seca
Tram. 310-00114/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió de la inaplicació de convenis de l’article 82.3 
modificat pel Reial decret 5/2013
Tram. 310-00115/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’adaptació dels accessos a l’estació Just Oliveras de 
la línia 1 del metro
Tram. 310-00116/10
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les conseqüències per a les institucions de la reforma 
recentralitzadora anunciada pel Govern de l’Estat
Tram. 310-00117/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures adoptades per a evitar l’exhibició de sím-
bols independentistes a les escoles públiques
Tram. 310-00118/10
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’import del deute amb els ens locals i les diputacions
Tram. 310-00119/10
Substanciació p. 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el manteniment del Govern en una 
línia de confrontació respecte dels que en discrepen
Tram. 317-00064/10
Substanciació p. 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre si la dedicació del Govern a la cam-
panya pel dret a decidir contribueix a la creació d’ocupació
Tram. 317-00065/10
Substanciació p. 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les dotze propostes fetes per les 
entitats del tercer sector
Tram. 317-00066/10
Substanciació p. 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la gestió i les accions per a arribar a 
fer la consulta sobre el futur de Catalunya
Tram. 317-00067/10
Substanciació p. 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’assoliment d’un acord per a garan-
tir una bona nutrició de la població infantil
Tram. 317-00068/10
Substanciació p. 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la formalització de la petició de ne-
gociacions amb el Govern de l’Estat per a poder convocar la 
consulta sobre el futur de Catalunya
Tram. 317-00069/10
Substanciació p. 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la  valoració de la implicació de la 
societat civil i dels agents econòmics i socials en la situa-
ció actual
Tram. 317-00070/10
Substanciació p. 27
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el projecte «Trabajos de sísmica 3D en Casa-
blanca» i l’impacte ambiental que pot produir al litoral de 
Tarragona
Tram. 311-00026/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració amb relació al projecte «Trabajos de 
sísmica 3D en Casablanca»
Tram. 311-00027/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’elaboració d’un pla estratègic per a valorar 
l’impacte global produït pels camps d’hidrocarburs de Ca-
sablanca, Lubina i Montanazo
Tram. 311-00028/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions per a protegir els espais Natura 
2000 i ZEP
Tram. 311-00029/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el diàleg amb els agents socials i econòmics i amb 
els ajuntaments per a consensuar el projecte «Trabajos de 
sísmica 3D en Casablanca»
Tram. 311-00030/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions fetes a les instal·lacions de Repsol 
a la costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció inte-
gral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00031/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les inversions fetes, el 2011 i el 2012, a les instal-
lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla 
de protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00032/10
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les inversions previstes per al 2013 a les instal-
lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla 
de protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00033/10
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les millores fetes a la plataforma petroliera Casa-
blanca de Repsol, a la costa del delta de l’Ebre
Tram. 311-00034/10
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les millores fetes a les instal·lacions de Repsol a la 
costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció integral 
del litoral a Tarragona
Tram. 311-00035/10
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la implantació de sistemes de prevenció i detecció 
d’abocaments i vessaments d’hidrocarburs al medi marí a 
les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb re-
lació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00036/10
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els plans d’intervenció immediata en cas de 

contingències a les instal·lacions de Repsol a la costa de 
Tarragona amb relació al Pla de protecció integral del litoral 
a Tarragona
Tram. 311-00037/10
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a millorar la coordinació de les 
diferents administracions davant possibles episodis de con-
taminació marina accidental per vessaments d’hidrocarburs 
a les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb 
relació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00038/10
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la decisió de l’Agència de Residus de Catalunya de 
rescindir el contracte de gestió de servei públic d’incineració 
de residus especials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00039/10
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import de la indemnització de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya a l’empresa Gestió de Residus Especials 
de Catalunya
Tram. 311-00040/10
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les condicions d’explotació provisional de la planta 
incineradora de Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00041/10
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la venda d’accions d’Ecoparc de Residus In-
dustrials, SA
Tram. 311-00042/10
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la valoració de les accions d’Ecoparc de Residus 
Industrials, SA
Tram. 311-00043/10
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el manteniment de la comissió de seguiment de les 
condicions ambientals i d’impacte sobre la salut a l’entorn 
de la planta incineradora de Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00044/10
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el criteri per a calcular la indemnització d’Eco-
parc de Residus Industrials a l’Ajuntament de Constantí 
(Tarragonès)
Tram. 311-00045/10
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la continuïtat dels estudis que es fan d’acord amb 
el conveni amb la càtedra de toxicologia de la Universitat 
Rovira i Virgili
Tram. 311-00046/10
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els terrenys adjunts a la incineradora de Constantí 
(Tarragonès)
Tram. 311-00047/10
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el projecte de línia elèctrica d’alta tensió entre 
Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00048/10
Substanciació p. 29
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’impacte en el medi ambient de la línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00049/10
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la necessitat de construir la línia elèctrica d’alta 
tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00050/10
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manca d’informació als municipis i consells co-
marcals afectats pel projecte de construcció de la línia elèc-
trica d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00051/10
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manera com la construcció de la línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès pot afectar l’asso-
liment dels objectius de la Carta del paisatge del Priorat i la 
Declaració del Priorat
Tram. 311-00052/10
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les compensacions per al territori afectat per 
la construcció de la línia elèctrica d’alta tensió entre Aragó 
i el Tarragonès
Tram. 311-00053/10
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les alternatives a la construcció de la línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00054/10
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 311-00079/10
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges incorporats al parc públic 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00080/10
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’habitatges buits del parc públic de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Tram. 311-00081/10
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya que han passat a règim de llo-
guer el 2011 i el 2012
Tram. 311-00082/10
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya que estan en procés d’adjudi-
cació
Tram. 311-00083/10
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de renúncies a l’adjudicació d’un habi-
tatge de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00084/10
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de contractes resolts i desnonaments 
del parc públic d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00086/10
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de contractes de compravenda 
d’habitatges del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya resolts el 2011 i el 2012
Tram. 311-00087/10
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment el 2011 i el 
2012
Tram. 311-00089/10
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’habitatges del parc públic de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya cedits a entitats socials i assis-
tencials el 2011 i el 2012
Tram. 311-00090/10
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’abast de les obres previstes a la carretera C-55 
per a reduir-ne l’accidentalitat
Tram. 311-00131/10
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estat d’execució de les obres de millorament de 
la carretera C-55
Tram. 311-00132/10
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’accidentalitat de la carretera C-55
Tram. 311-00133/10
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les depuradores d’aigües residuals d’Horta de 
Sant Joan, Ulldemolins, Térmens, Menàrguens i Sant Jaume 
d’Enveja
Tram. 311-00134/10
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la col·laboració entre administracions per a la 
construcció i l’explotació d’infraestructures ambientals
Tram. 311-00135/10
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les carreteres N-141e i C-63
Tram. 311-00136/10
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions fetes per a reduir l’accidentali-
tat a les carreteres N-141e i C-63
Tram. 311-00137/10
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què Repsol va comunicar al Centre 
de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) el vessa-
ment a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00210/10
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat es va assabentar del vessament de Repsol a les 
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instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre la subse-
güent actuació del Departament
Tram. 311-00211/10
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què l’Agència Catalana de l’Aigua es 
va assabentar del vessament de Repsol a les instal·lacions 
del polígon petroquímic Nord i sobre la subsegüent actuació 
de l’Agència
Tram. 311-00212/10
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què es va comunicar als alcaldes 
afectats el vessament de Repsol a les instal·lacions del polí-
gon petroquímic Nord i sobre les mesures indicades a pren-
dre amb relació a la possible contaminació dels pous
Tram. 311-00213/10
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què es va comunicar a l’empresa 
Ematsa el vessament de Repsol a les instal·lacions del polí-
gon petroquímic Nord i sobre les accions dutes a terme per 
al garantiment de la salubritat de l’aigua
Tram. 311-00214/10
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els estudis i les anàlisis de l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a determinar l’impacte en les mines del vessa-
ment de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic 
Nord
Tram. 311-00215/10
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els estudis i les anàlisis del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a determinar l’impacte ambiental 
al subsòl del vessament de Repsol a les instal·lacions del 
polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00216/10
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions previstes amb relació als vessa-
ments d’hidrocarburs de Repsol a Tarragona
Tram. 311-00218/10
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de l’ocultació de la informació sobre el 
vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petro-
químic Nord
Tram. 311-00219/10
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les sancions imposades a Repsol pels vessaments 
a Tarragona
Tram. 311-00220/10
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la seva personació com a acusació en el cas 
del vessament de Repsol del 31 d’octubre de 2012 a les instal-
lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00221/10
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el replantejament de l’autorització a Repsol de 
l’obertura de nous pous a la plataforma petroliera Casablan-
ca, a la costa del delta de l’Ebre, davant dels vessaments 
reiterats de l’empresa
Tram. 311-00222/10
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el seu posicionament en la Comissió de Se-
guiment i Tècnica del Pla de Protecció Integral del Litoral a 
Tarragona davant del vessament de Repsol del 31 d’octubre 
de 2012 a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00223/10
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la política amb relació als runams salins i les 
salmorres del Bages
Tram. 311-00272/10
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió per a traslladar l’Arxiu Comarcal del 
Baix Llobregat a la nova seu
Tram. 311-00281/10
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la no-utilització de la nova seu de l’Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat per manca d’inversió en mobiliari
Tram. 311-00282/10
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució del projecte de protecció de la infraes-
tructura ferroviària de la línia 1 de rodalia a Cabrera de Mar 
(Maresme)
Tram. 311-00327/10
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús dels recursos transferits amb motiu de l’Acord 
sobre el canvi de titularitat d’un tram de la carretera N-II a fa-
vor de la Generalitat signat amb el Govern de l’Estat
Tram. 311-00328/10
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els objectius de la modificació del Pla director ur-
banístic del sistema costaner
Tram. 311-00329/10
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el futur del centre Arts Santa Mònica
Tram. 311-00356/10
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’orientació del centre Arts Santa Mònica
Tram. 311-00357/10
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el rol del centre Arts Santa Mònica
Tram. 311-00358/10
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el funcionament del centre Arts Santa Mònica els 
dos darrers anys
Tram. 311-00359/10
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nomenament del director del centre Arts Santa 
Mònica
Tram. 311-00360/10
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte museístic i l’ús que es donarà a dos pa-
vellons de Fira de Barcelona
Tram. 311-00365/10
Substanciació p. 35
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que la col·lecció Thyssen es traslla-
di als pavellons de Fira de Barcelona que es volen habilitar 
com a recintes museístics
Tram. 311-00366/10
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la direcció dels pavellons de Fira de Barcelona que 
es volen habilitar com a recintes museístics
Tram. 311-00367/10
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el contingut del conveni entre l’Ajuntament de 
Barcelona, la Generalitat, «la Caixa» i Fira de Barcelona per 
a habilitar dos pavellons de la fira com a recintes museístics
Tram. 311-00368/10
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’assumpció del cost de l’execució del projecte del 
conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, «la 
Caixa» i Fira de Barcelona per a habilitar dos pavellons de la 
fira com a recintes museístics
Tram. 311-00369/10
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’assumpció del manteniment dels pavellons de Fi-
ra de Barcelona habilitats com a recintes museístics
Tram. 311-00370/10
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’incrementar les aportacions al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya si assumeix el manteniment dels 
pavellons de Fira de Barcelona habilitats com a recintes mu-
seístics
Tram. 311-00371/10
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la compatibilitat entre les reduccions pressupostà-
ries a les institucions culturals i el projecte, el manteniment i 
la posada en marxa dels pavellons de Fira de Barcelona ha-
bilitats com a recintes museístics
Tram. 311-00372/10
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’anàlisi de la funció dels pavellons de Fira de 
Barcelona que es volen habilitar com a recintes museístics 
en el conjunt d’equipaments d’arts visuals
Tram. 311-00373/10
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la funció dels pavellons de Fira de Barcelona que 
es volen habilitar com a recintes museístics en el conjunt 
d’equipaments d’arts visuals
Tram. 311-00374/10
Substanciació p. 37

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa per al sector de la salut el 2013
Tram. 314-01368/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disponibilitat de llits per tancament o per falta de demanda
Tram. 314-01787/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu del tancament de les unitats de rehabilitació per a per-
sones amb trastorns mentals greus
Tram. 314-01788/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat assistencial a l’Hospital de Santa Caterina de Giro-
na i Salt, a la Clínica Girona i a la Clínica Salut
Tram. 314-02037/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat i de les llistes d’espera als hospitals 
Josep Trueta i Santa Caterina
Tram. 314-02039/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa farmacèutica pública i privada
Tram. 314-02066/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un informe relatiu als riscos derivats de les ac-
tivitats d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02075/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost econòmic per alumne als centres d’ensenyament el 
curs 2012-2013
Tram. 314-02129/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 451/IX, sobre la posada en funcio-
nament del tram de la línia 9 del metro entre l’estació de Co-
llblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal 
entre pistes de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-02138/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la programació de les actuacions ferroviàries que afecten 
l’àrea baixa del Llobregat i el sud del Barcelonès
Tram. 314-02140/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades de desocupació entre les persones de 16 a 25 anys i 
de 26 a 30 anys
Tram. 314-02143/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions imposades a l’empresa concessionària de la línia 
de transport per carretera Igualada-Barcelona
Tram. 314-02153/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de mapa de titulacions universitàries
Tram. 314-02154/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de fusions dels centres Cerca
Tram. 314-02155/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les beques Sèneca
Tram. 314-02156/10
Resposta del Govern p. 43
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les beques Erasmus
Tram. 314-02157/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis consorciats entre les universitats públiques
Tram. 314-02158/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient de regulació d’ocupació presentat per Ficosa
Tram. 314-02170/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no donar suport al Festival de Blues de Barce-
lona
Tram. 314-02171/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis d’emergències mèdiques de l’Alt Penedès
Tram. 314-02182/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la negociació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
amb dues persones condemnades a pagar una quantitat de 
diners a l’empresa
Tram. 314-02219/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un pla per a assumir la gestió, el transport i la 
distribució de l’energia
Tram. 314-02220/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports destinats al Pla de barris el 2012
Tram. 314-02226/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
clausura de l’abocador de coll Cardús i sobre l’ampliació de-
manada per Tratesa
Tram. 314-02227/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels materials que es dipositen a l’abocador de coll 
Cardús
Tram. 314-02228/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
perillositat de l’acumulació de materials a l’abocador de coll 
Cardús
Tram. 314-02229/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
controls de la salut dels ciutadans de Vacarisses i Viladeca-
valls (Vallès Occidental) i la possible afectació de les pudors 
de l’abocador de coll Cardús en la salut de les persones
Tram. 314-02230/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control del Centre de Tractament de Residus del Vallès Oc-
cidental
Tram. 314-02231/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
anomalies de funcionament detectades en el centre de trac-
taments de residus i en l’abocador de coll Cardús
Tram. 314-02232/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imposició de sancions a les empreses gestores de l’aboca-
dor de coll Cardús i del Centre de Tractament de Residus del 
Vallès Occidental
Tram. 314-02233/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persistència de les males olors a l’abocador de coll Cardús 
després que Tratesa hi hagi fet mesures correctores i sobre 
les propostes per a reduir-les
Tram. 314-02234/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a trametre al Parlament el Projecte de llei 
de la funció pública
Tram. 314-02243/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a trametre al Parlament el Projecte de llei 
de l’Estatut del directiu públic
Tram. 314-02244/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a trametre al Parlament el Projecte de llei 
d’organització de l’Administració de la Generalitat
Tram. 314-02245/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
polítiques públiques per al garantiment del caràcter acon-
fessional de l’Estat
Tram. 314-02247/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un nou institut a Canyelles (Garraf)
Tram. 314-02248/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució de matrícules a les llars d’infants públiques
Tram. 314-02249/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la disminució de matrícules a les llars d’infants 
públiques
Tram. 314-02250/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació prevista amb relació a la disminució de matrícules 
a les llars d’infants públiques
Tram. 314-02251/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva aportació a les llars d’infants públiques amb relació a la 
disminució de les matriculacions
Tram. 314-02252/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
notificacions de reducció pressupostària del CatSalut a les 
empreses de transport sanitari
Tram. 314-02268/10
Resposta del Govern p. 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte museístic i l’ús que es donarà a dos pavellons de 
Fira de Barcelona
Tram. 314-02271/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat que la col·lecció Thyssen es traslladi als pave-
llons de Fira de Barcelona que es volen habilitar com a re-
cintes museístics
Tram. 314-02272/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció dels pavellons de Fira de Barcelona que es volen 
habilitar com a recintes museístics
Tram. 314-02273/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contingut del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, la 
Generalitat, «la Caixa» i Fira de Barcelona per a habilitar dos 
pavellons de la fira com a recintes museístics
Tram. 314-02274/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció del cost de l’execució del projecte del conveni 
entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, «la Caixa» i 
Fira de Barcelona per a habilitar dos pavellons de la fira com 
a recintes museístics
Tram. 314-02275/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció del manteniment dels pavellons de la fira habili-
tats com a recintes museístics
Tram. 314-02276/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’incrementar les aportacions al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya si assumeix el manteniment dels pave-
llons de la fira habilitats com a recintes museístics
Tram. 314-02277/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat entre les reduccions pressupostàries a les 
institucions culturals i el projecte, el manteniment i la posada 
en marxa dels pavellons de Fira de Barcelona habilitats com 
a recintes museístics
Tram. 314-02278/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi de la funció dels pavellons de Fira de Barcelona que 
es volen habilitar com a recintes museístics en el conjunt 
d’equipaments d’arts visuals
Tram. 314-02279/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció dels pavellons de Fira de Barcelona que es volen ha-
bilitar com a recintes museístics en el conjunt d’equipaments 
d’arts visuals
Tram. 314-02280/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda 
de les línies del metro
Tram. 314-02287/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estacions de metro adaptades a persones amb 
mobilitat reduïda
Tram. 314-02288/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de metro en què s’han iniciat obres d’adaptació per a 
persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02289/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de metro que tenen aturades les obres d’adapta-
ció per a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02290/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estacions de metro en què estan pendents d’iniciar-se 
les obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02291/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge d’adaptació a persones amb mobilitat reduïda 
de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-02292/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya adaptades a persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02293/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en què 
s’han iniciat les obres d’adaptació per a persones amb mo-
bilitat reduïda
Tram. 314-02294/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
en què estan aturades les obres d’adaptació per a persones 
amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02295/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en 
què estan pendents d’iniciar-se les obres d’adaptació per a 
persones amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02296/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi informatiu o el projecte tècnic per al soterrament de 
les vies del tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
entre els barris de Can Feu i Gràcia, de Barcelona
Tram. 314-02297/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya entre els barris de Can Feu i Gràcia, de 
Barcelona
Tram. 314-02298/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’execució de les obres de soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre els barris de 
Can Feu i Gràcia, de Barcelona
Tram. 314-02299/10
Resposta del Govern p. 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del conveni signat amb l’Ajuntament de Barce-
lona per a pagar la part de les obres de soterrament de les 
vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Can 
Feu i Gràcia que corresponen a la Generalitat
Tram. 314-02300/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de separar en dos projectes les obres de soterrament 
i de perllongament de les vies de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya entre els barris de Can Feu i Gràcia, de 
Barcelona
Tram. 314-02301/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la seguretat dels veïns dels barris 
de Can Feu i Gràcia, de Barcelona, afectats per les obres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-02302/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vaga de conductors de l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02303/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels veïns de Torre Baró, al districte de Nou Barris de 
Barcelona, per la vaga de conductors de l’empresa Nou Bar-
ris BCN
Tram. 314-02304/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures preses amb relació als escolars afectats per la va-
ga de conductors de l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02305/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació als escolars afectats per la vaga de 
conductors de l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02306/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració del Pla de transport de viatgers 2013-
2018
Tram. 314-02324/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a l’aprovació del Pla de transport de viatgers 
2013-2018
Tram. 314-02325/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pregunta que els centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilitza-
ció Pública formulen als pacients sobre si tenen asseguran-
ça de salut privada
Tram. 314-02335/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
decisions preses amb relació a la política universitària
Tram. 314-02338/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’institut de referència per a la Pobla de Claramunt (Anoia)
Tram. 314-02340/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a identificar els alumnes de quart curs d’educa-

ció secundària obligatòria que no han participat a les proves 
d’avaluació
Tram. 314-02354/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies educatives de l’Escola Els Ganxets, de Reus (Baix 
Camp), per als cursos 2013-2014 i 2014-2015
Tram. 314-02355/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per al foment i l’organització 
de festivals de cinema del 2013
Tram. 314-02372/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import previst per a l’organització de la mostra de cinema 
llatinoamericà de Lleida (Segrià)
Tram. 314-02373/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
derivacions internes d’activitat quirúrgica en intervencions 
amb temps garantit entre hospitals de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública del 2011 ençà
Tram. 314-02405/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la derivació de l’activitat addicional en centres privats del 
2009 ençà
Tram. 314-02406/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la posada en marxa del CAP Llefià - Gran Sol, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-02431/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement previ a l’aprovació inicial del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Cabrils (Maresme) de la intenció de 
requalificar els terrenys d’ús agrari
Tram. 314-02466/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement previ a l’aprovació inicial del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Cabrils (Maresme) de la intenció de 
requalificar els terrenys d’ús agrari
Tram. 314-02467/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intenció de traslladar l’Institut de Re cerca i Tecnologia Agro-
alimentàries de Ca brils (Maresme)
Tram. 314-02468/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació amb relació a les visites dels familiars als 
interns dels centres penitenciaris
Tram. 314-02494/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura 
i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants
Tram. 314-02495/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació de les galeries de la presó Model, de Barcelona
Tram. 314-02496/10
Resposta del Govern p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol de detecció de maltractaments a interns de la pre-
só Model, de Barcelona
Tram. 314-02497/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament i el trasllat de la presó Model, de Barcelona
Tram. 314-02498/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les condicions del crèdit concedit per CaixaBank a la Ge-
neralitat
Tram. 314-02499/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis de presos i els centres penitenciaris on 
es van donar el 2011
Tram. 314-02585/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis de presos i els centres penitenciaris on 
es van donar el 2012
Tram. 314-02586/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de suïcidis de presos i els centres penitenciaris on 
s’han donat el 2013
Tram. 314-02587/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’activacions del protocol de prevenció de suïcidis 
als centres penitenciaris el 2011
Tram. 314-02588/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’activacions del protocol de prevenció de suïcidis 
als centres penitenciaris el 2012
Tram. 314-02589/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’activacions del protocol de prevenció de suïcidis 
als centres penitenciaris el 2013
Tram. 314-02590/10
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
revisions del protocol de prevenció de suïcidis als centres 
penitenciaris i els recursos que s’hi destinen
Tram. 314-02591/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de presos que tenen idees suïcides i el nombre 
d’aquests que reben ajuda psicològica
Tram. 314-02592/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera en què tres presos van accedir a la teulada del Cen-
tre Penitenciari de Tarragona el 6 de maig de 2013
Tram. 314-02593/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
punts de control que van haver de superar tres presos per a 
accedir a la teulada del Centre Penitenciari de Tarragona el 
6 de maig de 2013
Tram. 314-02594/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
problemes generals dels centres penitenciaris que posen en 
relleu les recents fugides de presos
Tram. 314-02595/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament dels protocols activats per la fugida de tres 
presos del Centre Penitenciari de Tarragona el 6 de maig 
de 2013
Tram. 314-02596/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
unes declaracions del director general de Serveis Penitenci-
aris arran de la fugida de tres presos del Centre Penitenciari 
de Tarragona el 6 de maig de 2013
Tram. 314-02597/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les instal·lacions del Centre Penitenciari de Tarra-
gona
Tram. 314-02598/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instal·lacions i les mesures de seguretat del Centre Peniten-
ciari de Tarragona en relació amb les del Centre Penitenciari 
Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-02599/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les instal·lacions dels centres penitenciaris de Fi-
gueres (Alt Empordà) i de Girona
Tram. 314-02600/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les instal·lacions i les mesures de seguretat dels centres pe-
nitenciaris de Figueres (Alt Empordà) i de Girona en relació 
amb les del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Fi-
gueres (Alt Empordà)
Tram. 314-02601/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les instal·lacions de la presó Model, de Barcelona
Tram. 314-02602/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe emès per la Fiscalia General de l’Estat arran d’una 
denúncia feta per la Plataforma en Defensa de l’Ebre contra 
el canal Xerta-Sénia
Tram. 314-02610/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics
Tram. 314-02611/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cartera de serveis de l’atenció primària i les mesures per a 
fer-la més resolutiva d’acord amb el Pla d’innovació d’aten-
ció primària i salut comunitària
Tram. 314-02634/10
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat d’urgències a Osona del 2007 ençà
Tram. 314-02636/10
Resposta del Govern p. 72
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del tancament del centre de salut de Fenals, de 
Lloret de Mar
Tram. 314-02646/10
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat als centres de salut de Fenals, de Rieral i Centre, 
de Lloret de Mar, el 2012 i el 2013
Tram. 314-02647/10
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de serveis sanitaris per a Lloret de Mar (Selva) per 
al 2013 i el 2014
Tram. 314-02649/10
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes per a elaborar un pla de xarxes de proximitat del 
sector agroalimentari
Tram. 314-02650/10
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels treballs per a elaborar un pla de xarxes de pro-
ximitat del sector agroalimentari
Tram. 314-02651/10
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a aprovar el pla de xarxes de proximitat del 
sector agroalimentari
Tram. 314-02652/10
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost de l’empresa pública Gestió i Pres-
tació de Serveis de Salut a la Regió Sanitària del Camp de 
Tarragona en el període 2003-2013
Tram. 314-02697/10
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions que té atorgades l’empresa pública Gestió i Pres-
tació de Serveis de Salut a la Regió Sanitària del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-02698/10
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els llits de llarga estada suprimits a l’Hospital Sociosanitari 
Francolí, de Tarragona
Tram. 314-02699/10
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits, el pressupost i els serveis sanitaris que ges-
tiona la Xarxa Sant Pau i Santa Tecla
Tram. 314-02700/10
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació de l’empresa pública Gestió i Prestació de Ser-
veis de Salut, de Tarragona, al grup Institut Català de la Salut
Tram. 314-02701/10
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’immoble de l’antiga comissaria dels Mos sos d’Esquadra 
del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-02776/10
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
derivacions fetes pel Servei Català de la Salut de les inter-

vencions que s’havien de fer a l’Hospital de Mataró a centres 
sanitaris privats el 2012 i el 2013
Tram. 314-02777/10
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum i el percentatge de residus municipals del 2012
Tram. 314-02922/10
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de residus impropis en la recollida selectiva del 
2012 i sobre les mesures per a potenciar la valorització
Tram. 314-02923/10
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
residus impropis de la fracció tèxtil del 2012
Tram. 314-02924/10
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
residus impropis de la fracció d’aparells elèctrics i electrò-
nics del 2012
Tram. 314-02925/10
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
residus impropis de la fracció de poda del 2012
Tram. 314-02926/10
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
residus impropis de la fracció de vidre del 2012
Tram. 314-02927/10
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els residus impropis de la fracció de paper i cartró del 2012
Tram. 314-02928/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
residus impropis de la fracció orgànica del 2012
Tram. 314-02929/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els residus impropis de la fracció de medicaments del 2012
Tram. 314-02930/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
residus impropis de la fracció d’envasos lleugers del 2012
Tram. 314-02931/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pacients atesos a la unitat de nefrologia de l’Hos-
pital de Bellvitge
Tram. 314-02934/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’unitats de l’Hospital de Bellvitge en data de l’1 de 
maig de 2013
Tram. 314-02935/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’unitats de l’Hospital de Bellvitge en data de l’1 de 
gener de 2011
Tram. 314-02936/10
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de llits de l’Hospital de Bellvitge en data del 31 
d’abril de 2013
Tram. 314-02937/10
Resposta del Govern p. 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits de l’Hospital de Bellvitge en data del 31 de 
desembre de 2010
Tram. 314-02938/10
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la compatibilitat laboral del president de l’Hospital Clínic i 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 314-02940/10
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a implantar el cribratge poblacional de càncer 
de còlon i recte en persones de cinquanta a seixanta-nou 
anys
Tram. 314-02945/10
Resposta del Govern p. 79

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els motius per a impulsar un ex-
pedient de regulació d’ocupació a la Corporació
Tram. 322-00055/10
Substanciació p. 80

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els motius pels quals no ha vol-
gut negociar amb el comitè d’empresa abans de presentar 
l’expedient de regulació d’ocupació a la Corporació
Tram. 322-00056/10
Substanciació p. 80

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el cost i el finançament de l’ex-
pedient de regulació d’ocupació a la Corporació
Tram. 322-00057/10
Substanciació p. 80

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les mesures de reducció pres-
supostària que han aplicat a la Corporació abans de presen-
tar l’expedient de regulació d’ocupació
Tram. 322-00058/10
Substanciació p. 80

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el garantiment de la qualitat, el 
rigor i la competitivitat de Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00059/10
Substanciació p. 80

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el canvi en els ingressos i les 
despeses com a conseqüència de l’externalització del de-
partament comercial de la Corporació
Tram. 322-00060/10
Substanciació p. 80

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el moment en què es van con-
siderar esgotades totes les vies prèvies a la presentació de 
l’expedient de regulació d’ocupació
Tram. 322-00061/10
Substanciació p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el calendari i l’inici de negociaci-
ons relatives a l’expedient de regulació d’ocupació
Tram. 322-00062/10
Substanciació p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió so bre l’execució del pressupost de la 
Corporació
Tram. 322-00063/10
Substanciació p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els motius per a la suspensió 
temporal de les negociacions dels convenis laborals de Tele-
visió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00064/10
Substanciació p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les causes econòmiques que 
fan necessària l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocu-
pació
Tram. 322-00065/10
Substanciació p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les causes organitzatives que 
fan necessària l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocu-
pació
Tram. 322-00066/10
Substanciació p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les causes productives que fan 
necessària l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupa-
ció
Tram. 322-00067/10
Substanciació p. 81

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris d’afectació de l’expe-
dient de regulació d’ocupació
Tram. 322-00068/10
Substanciació p. 82

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’impacte d’un expedient de re-
gulació d’ocupació en el procés de creació d’una empresa 
única de mitjans
Tram. 322-00069/10
Substanciació p. 82

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’afectació de l’expedient de re-
gulació d’ocupació en l’organització i l’estructura actuals de 
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00070/10
Substanciació p. 82

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els encàrrecs i el pressupost 
per als programes de commemoració del tres-centè aniver-
sari dels fets del 1714
Tram. 322-00071/10
Substanciació p. 82
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les mesures de reducció de la 
plantilla de les entitats de la Corporació
Tram. 322-00072/10
Substanciació p. 82

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la limitació de les emis-
sions de les comissions i els plens del Parlament de Cata-
lunya
Tram. 323-00027/10
Substanciació p. 82

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la pluralitat i la neutrali-
tat del programa Singulars de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00028/10
Substanciació p. 82

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 els punts de l’ordre del dia de les sessions 
plenàries del Parlament que s’han retransmès en directe per 
Televisió de Catalunya
Tram. 325-00049/10
Resposta del president del Consell de Govern p. 83

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
Resposta del president del Consell de Govern p. 83

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de renúncies a l’adjudicació d’un habi-
tatge de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per motius econòmics el 2011 i el 2012
Tram. 311-00085/10
Retirada p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de desnonaments d’habitatges en 
règim de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00088/10
Retirada p. 84

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 les inundacions a l’Aran i el Pallars
Tram. 310-00108/10
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’exhibició de banderes estelades en alguns centres 
escolars públics
Tram. 310-00109/10
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de l’ensenyament superior de música
Tram. 310-00110/10
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la funció dels instruments creats amb relació a l’ob-
jectiu de celebrar una consulta sobre el futur de Catalunya
Tram. 310-00111/10
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’actuació davant la situació d’emergència creada a 
Aran i el Pallars Sobirà
Tram. 310-00112/10
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les taxes i beques universitàries per al curs 2013-2014
Tram. 310-00113/10
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els ajuts al sector de la fruita seca
Tram. 310-00114/10
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió de la inaplicació de convenis de l’article 82.3 
modificat pel Reial decret 5/2013
Tram. 310-00115/10
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’adaptació dels accessos a l’estació Just Oliveras de 
la línia 1 del metro
Tram. 310-00116/10
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les conseqüències per a les institucions de la reforma 
recentralitzadora anunciada pel Govern de l’Estat
Tram. 310-00117/10
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures adoptades per a evitar l’exhibició de sím-
bols independentistes a les escoles públiques
Tram. 310-00118/10
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’import del deute amb els ens locals i les diputacions
Tram. 310-00119/10
Anunci p. 88

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00064/10
Anunci p. 88

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00065/10
Anunci p. 88

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00066/10
Anunci p. 89

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00067/10
Anunci p. 89

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00068/10
Anunci p. 89
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00069/10
Anunci p. 89

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00070/10
Anunci p. 90

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’accidentalitat a la carretera C-55 entre Abrera 
i Manresa
Tram. 311-00533/10
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes per a atendre adequada-
ment les denúncies presentades per persones que no cone-
guin cap de les llengües oficials
Tram. 311-00534/10
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió d’incloure en els pressupostos de la 
Generalitat una partida per a l’equipament del nou hospital 
de la Garrotxa, a Olot
Tram. 311-00535/10
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pla de posada en marxa del nou hospital de la 
Garrotxa, a Olot
Tram. 311-00536/10
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els mecanismes de gestió del nou hospital de la 
Garrotxa, a Olot, i la participació de l’Administració
Tram. 311-00537/10
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la jornada de donació de sang organitzada pel Ca-
sal Tramuntana el 15 de juny de 2013
Tram. 311-00546/10
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els controls fets pel Departament de Salut i el Banc de 
Sang i Teixits amb relació a la jornada de donació de sang orga-
nitzada pel Casal Tramuntana el 15 de juny de 2013
Tram. 311-00547/10
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la desviació pressupostària anual de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 311-00552/10
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els deutes de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, de Barcelona
Tram. 311-00553/10
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions fetes per l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona, el Departament de Salut i la Inter-
venció per a l’equilibri pressupostari
Tram. 311-00554/10
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la plantilla de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 311-00555/10
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la població de Barcelona assignada com a referèn-
cia pel Servei Català de la Salut
Tram. 311-00556/10
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’activitat sanitària de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, de Bar celona
Tram. 311-00557/10
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data d’obertura del recinte modernista de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau i sobre la seva gestió
Tram. 311-00558/10
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pressupost del Departament de Salut del 2013
Tram. 311-00559/10
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la liquidació del pressupost del sector públic 
de salut del 2012
Tram. 311-00560/10
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’evolució del pressupost del Departament de 
Salut del 2013
Tram. 311-00561/10
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els pressupostos i les assignacions per a les regi-
ons i els sectors sanitaris
Tram. 311-00562/10
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als 
centres sociosanitaris de la regió sanitària de Girona
Tram. 311-00563/10
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als 
centres sociosanitaris de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i 
Aran
Tram. 311-00564/10
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat 
als centres sociosanitaris de la regió sanitària de Barcelona
Tram. 311-00565/10
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als 
centres sociosanitaris de Barcelona
Tram. 311-00566/10
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat 
als centres sociosanitaris de la regió sanitària del Camp de 
Tarragona
Tram. 311-00567/10
Anunci p. 97
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als 
centres sociosanitaris de la regió sanitària de la Catalunya 
Central
Tram. 311-00568/10
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als 
centres sociosanitaris de la regió sanitària de Lleida
Tram. 311-00569/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als 
centres sociosanitaris de la regió sanitària de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 311-00570/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els plans d’acció per a fer front a les retallades al 
Parc de Salut Mar
Tram. 311-00571/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la dimissió dels patrons de la Funda-
ció de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 311-00572/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la situació econòmica i financera de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, i el pla de viabilitat
Tram. 311-00573/10
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les propostes per a la governança, la gestió i 
les relacions amb els professionals de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 311-00574/10
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els acords entre la Generalitat, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Arquebisbat de Barcelona amb relació a l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau pel que fa a la Fundació de 
Gestió
Tram. 311-00575/10
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els centres d’atenció primària que reduiran els 
horaris el 2013
Tram. 311-00576/10
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els plans d’acció i de reducció de plantilles, horari 
i activitat per a reduir els pressupostos als sectors sanitaris 
del Vallès Occidental
Tram. 311-00577/10
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els efectes de la reducció pressupostària en els 
treballadors de l’àmbit sanitari del Vallès Occidental
Tram. 311-00578/10
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els efectes de les retallades en sanitat en els 
ciutadans del Vallès Occidental
Tram. 311-00579/10
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model d’urgències al Vallès Occidental
Tram. 311-00580/10
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les inversions arquitectòniques i tecnològiques al 
Vallès Occidental
Tram. 311-00581/10
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les derivacions des dels telèfons d’emergències 
als hospitals del Vallès Occidental
Tram. 311-00582/10
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aparcament del Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària Cerdanyola II, a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 311-00583/10
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació facilitada pel Departament de Salut 
als ajuntaments del Vallès Occidental sobre els canvis en 
l’atenció sanitària
Tram. 311-00584/10
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les directrius donades als Mossos d’Esquadra 
amb relació a les activitats de la plataforma Aturem BCN 
World de Tarragona
Tram. 311-00585/10
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a 
la marxa popular que va tenir lloc a Salou el 16 de juny de 
2013
Tram. 311-00586/10
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible vulneració de l’article 121 de la Cons-
titució per l’actuació dels Mossos d’Esquadra a Salou el 16 
de juny de 2013
Tram. 311-00587/10
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra a Tarragona el 
30 de maig de 2013
Tram. 311-00588/10
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les converses amb els ajuntaments de Vila-seca i 
de Salou perquè impedeixin actes informatius sobre el pro-
jecte BCN World
Tram. 311-00589/10
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible vulneració de l’article 20 de la Constitu-
ció per part de l’Ajuntament de Salou en prohibir un acte a la 
biblioteca municipal
Tram. 311-00590/10
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la identificació i la detenció de membres de la Pla-
taforma Estafa Banca pels Mossos d’Esquadra el 14 de juny 
de 2013
Tram. 311-00595/10
Anunci p. 105
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la identificació de persones que protesten contra 
l’actuació de bancs i caixes amb relació a les participacions 
preferents com a missió dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00596/10
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consideració com a fet delictiu de posar ad-
hesius i pancartes a caixers automàtics i entitats financeres 
com a acció de protesta amb relació a les participacions 
preferents
Tram. 311-00597/10
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el seguiment de les manifestacions pacífiques or-
ganitzades per la Plataforma Estafa Banca
Tram. 311-00598/10
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a detectar possibles delictes 
comesos per entitats financeres
Tram. 311-00599/10
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la coordinació amb la Unitat Militar d’Emergènci-
es per les inundacions del 18 de juny a diverses comarques 
pirinenques
Tram. 311-00600/10
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la devolució dels diners avançats per les diputaci-
ons arran del Pla extraordinari d’assistència financera local
Tram. 311-00612/10
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la data de la devolució dels diners avançats 
per les diputacions arran del Pla extraordinari d’assistència 
financera local
Tram. 311-00613/10
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’import de la devolució dels diners avançats 
per les diputacions arran del Pla extraordinari d’assistència 
financera local
Tram. 311-00614/10
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modalitat de la devolució dels diners avançats 
per les diputacions arran del Pla extraordinari d’assistència 
financera local
Tram. 311-00615/10
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de pagament de la devolució dels diners 
avançats per les diputacions arran del Pla extraordinari d’as-
sistència financera local
Tram. 311-00616/10
Anunci p. 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de la reunió constitutiva del Pacte Nacional 
pel Dret a De cidir
Tram. 311-00626/10
Anunci p. 108

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a Prades i al Baix Camp del juny del 
2012 al juny del 2013
Tram. 314-07544/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de fets delictius a Prades i al Baix Camp del maig i 
el juny del 2013
Tram. 314-07545/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges de Prades i el Baix Camp que han patit 
robatoris de l’abril al juny del 2013
Tram. 314-07546/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer algun estudi relatiu a l’increment de la delin-
qüència a Vila-seca i a Salou (Tarragonès) per la implantació 
de BCN World
Tram. 314-07547/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
possible increment de la delinqüència a Vila-seca i a Salou 
(Tarragonès) per la implantació de BCN World
Tram. 314-07548/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el possible increment de la prostitució a Vila-seca i a Salou 
(Tarragonès) per la implantació de BCN World
Tram. 314-07549/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tipus de delinqüència que es dóna al voltant dels complexos 
de casinos i de joc
Tram. 314-07550/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de suïcidis per la hipotètica implantació de casinos 
a Vila-seca i a Salou (Tarragonès)
Tram. 314-07551/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals s’han derivat alumnes de l’escola pública a 
la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07552/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que han estat derivats de l’escola públi-
ca a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07553/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que havien demanat en totes les opcions 
anar a l’escola pública que han estat derivats a la concerta-
da a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07554/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que havien demanat escola pública en 
primera opció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07555/10
Formulació p. 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que havien demanat escola concertada 
en primera opció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07556/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places d’escola pública de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès) per al curs 2013-2014
Tram. 314-07557/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places d’escola pública de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès) per al curs 2013-2014
Tram. 314-07558/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials 
que han estat derivats de l’escola pública a la concertada a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07559/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals les escoles públiques de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès) no poden acollir alumnes amb ne-
cessitats educatives especials
Tram. 314-07560/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals es volen reduir línies de P3 a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07561/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
solucions per a les famílies que no estan d’acord que les ha-
gin derivat d’una escola pública a una concertada a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07562/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació pressupostària a les escoles concertades de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07563/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
certesa de la rebaixa de les inversions previstes per al pro-
jecte BCN World
Tram. 314-07564/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organisme que tramitarà els expedients del projecte BCN 
World
Tram. 314-07565/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis sobre les necessitats de proveïment i depuració d’ai-
gües amb relació al projecte BCN World
Tram. 314-07566/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis sobre les necessitats de proveïment i depuració 
d’aigües i de proveïment d’energia amb relació al projecte 
BCN World
Tram. 314-07567/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres concertats que rebran subvencions per als alumnes 

amb necessitats educatives especials i en una situació so-
cioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07568/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions que rebran els centres concer-
tats que tenen alumnes amb necessitats educatives especi-
als i en una situació socioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07569/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre les 
característiques dels centres con certats que rebran sub-
vencions per als alumnes amb necessitats educatives es-
pecials i en una situació socioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07570/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
a l’Alt Camp
Tram. 314-07571/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
a la Conca de Barberà
Tram. 314-07572/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
al Baix Camp
Tram. 314-07573/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
al Tarragonès
Tram. 314-07574/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua 
al Baix Penedès
Tram. 314-07575/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies de l’Alt Camp beneficiades amb rebaixes 
del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
Tram. 314-07576/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies de la Conca de Barberà beneficiades 
amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una dis-
capacitat
Tram. 314-07577/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies del Baix Camp beneficiades amb rebai-
xes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
Tram. 314-07578/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies del Tarragonès beneficiades amb rebai-
xes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
Tram. 314-07579/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies del Baix  Penedès beneficiades amb 
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rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una disca-
pacitat
Tram. 314-07580/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies de l’Alt Camp beneficiades amb rebaixes 
del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
Tram. 314-07581/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies de la Conca de Barberà beneficiades 
amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de fa-
mília nombrosa
Tram. 314-07582/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies del Baix Camp beneficiades amb rebai-
xes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nom-
brosa
Tram. 314-07583/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de famílies del Tarragonès beneficiades amb rebai-
xes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nom-
brosa
Tram. 314-07584/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de famílies del Baix Penedès beneficiades amb 
rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família 
nombrosa
Tram. 314-07585/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autoria de la carta adreçada al president d’Acciona, SA, 
amb relació al drets concessionaris de gestió d’Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 314-07586/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
garanties addicionals que recull la carta adreçada al presi-
dent d’Acciona, SA, amb relació al drets concessionaris de 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 314-07587/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data de la sol·licitud de pròrroga per a ingressar l’impost 
derivat de la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona, SA
Tram. 314-07588/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions urgents de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya davant la contaminació d’aqüífers
Tram. 314-07589/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de l’abocador de Solius (Baix Empordà) i la cons-
trucció d’una nova planta a la mateixa zona
Tram. 314-07590/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contaminació per nitrats
Tram. 314-07591/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a minimitzar els riscos de contaminació per ni-
trats per l’excés de purins
Tram. 314-07592/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-07593/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit so bre 
l’evolució del nombre de llits disponibles, inclosos els socio-
sanitaris, al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07594/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07595/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb 
ingrés al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07596/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambu-
latòries al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07597/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de consultes exter-
nes al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07598/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòs-
tiques al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07599/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ate ses al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07600/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ingressades ateses al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07601/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses al 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07602/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de professionals equivalents a qua-
ranta hores al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07603/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut 
amb el Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07604/10
Formulació p. 127
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament al 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07605/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les despeses anuals al Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07606/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució dels ingressos al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp), el 2012
Tram. 314-07607/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels resultats comptables del Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07608/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’endeutament del Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp), el 2012
Tram. 314-07609/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les inversions al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp), el 2012
Tram. 314-07610/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les amortitzacions del Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07611/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07612/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, al 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07613/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de consultes externes al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07614/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’estades hospitalàries al Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07615/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de complexitat del Pius Hospital, 
de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07616/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de productivitat al Pius Hospital, 
de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07617/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), 
el 2012
Tram. 314-07618/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del nivell d’activitat assistencial al Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-07619/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de totes les especialitats al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-07620/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la continuïtat del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), com a 
hospital comarcal de referència
Tram. 314-07621/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits d’aguts amb què ha de comptar el Pius Hos-
pital, de Valls (Alt Camp), per a ésser viable i sostenible
Tram. 314-07622/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos per tipus de facturació a tercers al 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07623/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
facturació a tercers, excepte al Servei Català de la Salut, del 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07624/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial facturada a 
privats al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07625/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial facturada a 
mútues al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07626/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
procediments quirúrgics i proves diagnòstiques facturats 
a mútues i a privats al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 
2012
Tram. 314-07627/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat de consultes externes facturada a mútues al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07628/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat de consultes externes facturada a privats al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07629/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat hospitalària facturada a privats al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07630/10
Formulació p. 134
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat hospitalària facturada a mútues al Pius Hospital, 
de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07631/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera de procediments quirúrgics i proves diagnòs-
tiques, per tipus de qualificació econòmica dels usuaris, al 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07632/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera dels procediments quirúrgics i les proves di-
agnòstiques, per tipus de qualificació econòmica dels usua-
ris, al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07633/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a la posada en funcionament de la depurado-
ra d’aigües residuals de Benifallet (Baix Ebre)
Tram. 314-07634/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a la posada en funcionament de la depurado-
ra d’aigües residuals de Corbera d’Ebre (Terra Alta)
Tram. 314-07635/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de la nova estació d’autobusos de Girona
Tram. 314-07636/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dispositiu de seguretat dels Mossos d’Esquadra per a la in-
auguració del Saló Internacional de la Logística i de la Manu-
tenció de Fira de Barcelona el 18 de juny de 2013
Tram. 314-07637/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
identificació i la detenció de membres de la Plataforma Es-
tafa Banca pels Mossos d’Esquadra el 14 de juny de 2013
Tram. 314-07638/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
identificació de persones que protesten contra l’actuació de 
bancs i caixes amb relació a les participacions preferents 
com a missió dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-07639/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració com a fet delictiu de posar adhesius i pancar-
tes a caixers automàtics i entitats financeres com a acció de 
protesta amb relació a les participacions preferents
Tram. 314-07640/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
seguiment de les manifestacions pacífiques organitzades 
per la Plataforma Estafa Banca
Tram. 314-07641/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a detectar possibles delictes comesos per 
entitats financeres
Tram. 314-07642/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’Escola Josep Peñuelos del Rio, a la Jonque-
ra (Alt Empordà)
Tram. 314-07643/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
liquidació del pressupost del sector públic del 2012
Tram. 314-07644/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
liquidació dels capítols 1 i 2 del sector públic
Tram. 314-07645/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dotacions en plantilla en data de l’1 de gener de 2012
Tram. 314-07646/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dotacions en plantilla en data de l’1 de gener de 2013
Tram. 314-07647/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de baixes definitives i jubilacions del 2012
Tram. 314-07648/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de baixes definitives i jubilacions previstes per 
al 2013
Tram. 314-07649/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantificació de personal directiu de les entitats públiques 
incloses en el pressupost del 2013
Tram. 314-07650/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que cobraven el complement de dedi-
cació especial en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-07651/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
a l’estalvi produït per la reducció de jornada del personal in-
terí del 2012
Tram. 314-07652/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantificació de les externalitzacions de serveis de tasques 
que poden acomplir els treballadors públics el 2012
Tram. 314-07653/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’objectiu de dèficit de la Generalitat del 2013
Tram. 314-07654/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ingressos del 2013
Tram. 314-07655/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la partida per a salaris d’empleats públics, pa-
gaments delegats i concertats o administracions vinculades
Tram. 314-07656/10
Formulació p. 142
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els creditors de serveis i infraestructures que operen amb 
la Generalitat
Tram. 314-07657/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les plantilles dels serveis i els departaments de 
la Generalitat
Tram. 314-07658/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos de la Generalitat del 2008 al 2013
Tram. 314-07659/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb entitats financeres i empreses
Tram. 314-07660/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els directius i el personal d’empreses públiques i ens autò-
noms no afectats per convenis col·lectius i pactes sindicals 
del 2012
Tram. 314-07661/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis externalitzats i les empreses que els presten
Tram. 314-07662/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades a entitats el 2011 i el 2012
Tram. 314-07663/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els eventuals i els ingressos que perceben del 2011 i el 2012
Tram. 314-07664/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
directius d’empreses, fundacions i entitats que reben finan-
çament públic per prestar serveis públics en règim de con-
cessió, conveni, concert o delegació administrativa el 2011 
i el 2012
Tram. 314-07665/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses dels alts càrrecs i el personal eventual amb càrrec 
a targetes de crèdit o dèbit a nom dels departaments i ens 
vinculats el 2011 i el 2012
Tram. 314-07666/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses en dietes i altres indemnitzacions de membres de 
consells d’administració i altres òrgans d’empreses públi-
ques, ens autònoms, consorcis i fundacions el 2011 i el 2012
Tram. 314-07667/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses en consum informàtic en empreses alienes a la 
Generalitat el 2011 i el 2012
Tram. 314-07668/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import anual dels pagaments a persones i entitats mem-
bres dels òrgans de participació institucional el 2011 i el 2012
Tram. 314-07669/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import anual de les despeses de protocol el 2011 i el 2012
Tram. 314-07670/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels viatges pagats amb diners públics el 2011 i el 2012
Tram. 314-07671/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb dedicació exclusiva a la Genera-
litat el 2011
Tram. 314-07672/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb dedicació exclusiva a la Genera-
litat el 2012
Tram. 314-07673/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
a l’estalvi produït per la supressió del complement de dedi-
cació especial
Tram. 314-07674/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
a l’estalvi produït per la retallada de la paga extraordinària
Tram. 314-07675/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
a l’estalvi produït per la supressió dels ajuts del fons d’acció 
social i dels tiquets per a restaurant
Tram. 314-07676/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
a l’estalvi produït per la reducció de dies d’afers personals i 
de vacances
Tram. 314-07677/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de les mesures de reducció de despesa aplicades 
per l’estalvi produït per la supressió de les aportacions al pla 
de pensions
Tram. 314-07678/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de l’estació Rambla Just Oliveras en el Pla de millora 
d’accessibilitat a les estacions de les xarxes de Ferrocarrils 
Metropolitans de Barcelona
Tram. 314-07679/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del calendari del Pla director d’infraestructures 
2011-2020 pel que fa a l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 
metro
Tram. 314-07680/10
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del CAP Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-07681/10
Formulació p. 150
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del nou centre d’atenció primària del barri de 
Sant Josep, de l’Hos pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07682/10
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del nou centre d’atenció primària del barri de 
Santa Eulàlia, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07683/10
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del CAP Florida-2, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-07684/10
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera a les urgències de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07685/10
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07686/10
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper en el terciarisme i com a hospital comunitari i de refe-
rència de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07687/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera de les ambulàncies per al trasllat a domicili 
des de les urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07688/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament i la disponibilitat de llits i sales d’operacions a 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-07689/10
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció dels habitatges de protecció oficial del sector 
residencial del Gornal III, de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-07690/10
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan des ocupats al Baix Camp
Tram. 314-07691/10
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan des ocupats al Priorat
Tram. 314-07692/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan des ocupats al Tarragonès
Tram. 314-07693/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan des ocupats al Baix Penedès
Tram. 314-07694/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan des ocupats a l’Alt Camp
Tram. 314-07695/10
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de ven-
da que estan des ocupats a la Conca de Barberà
Tram. 314-07696/10
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan des ocupats al Baix Camp
Tram. 314-07697/10
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan des ocupats al Priorat
Tram. 314-07698/10
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan des ocupats al Tarragonès
Tram. 314-07699/10
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan des ocupats al Baix Penedès
Tram. 314-07700/10
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan des ocupats a l’Alt Camp
Tram. 314-07701/10
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
parc d’habitatges públics de la Generalitat en règim de llo-
guer que estan des ocupats a la Conca de Barberà
Tram. 314-07702/10
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció al Baix Camp
Tram. 314-07703/10
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció al Priorat
Tram. 314-07704/10
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció al Tarragonès
Tram. 314-07705/10
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció al Baix Penedès
Tram. 314-07706/10
Formulació p. 160
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat per a vendre o llogar que 
estan en construcció a l’Alt Camp
Tram. 314-07707/10
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics de la Generalitat que estan en construc-
ció a la Conca de Barberà
Tram. 314-07708/10
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera als serveis d’urgències
Tram. 314-07709/10
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera per al trasllat dels pacients del servei 
d’urgències dels hospitals al domicili
Tram. 314-07710/10
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions laborals dels treballadors davant la possible re-
formulació de l’Institut Català de la Salut a Lleida
Tram. 314-07711/10
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera a la regió sanitària de Lleida
Tram. 314-07712/10
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat del director del Servei Català de la Salut amb 
l’exercici de l’activitat privada des del seu nomenament
Tram. 314-07713/10
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris del Departament de Salut i el Servei Català de la Sa-
lut per a la distribució de la disminució pressupostària a les 
línies d’ac tivitat, les empreses i els centres proveïdors
Tram. 314-07714/10
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de les urgències del CAP Rocafonda, de Mataró 
(Maresme)
Tram. 314-07715/10
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de part dels serveis del CAP La Llàntia, de Ma-
taró (Maresme)
Tram. 314-07716/10
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació amb la Unitat Militar d’Emergències per a ges-
tionar les actuacions en les inundacions del 18 de juny de 
2013 al Pirineu de Lleida
Tram. 314-07717/10
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retorn dels diners avançats per les diputacions de Barcelona, 
Lleida, Tarragona i Girona en virtut del Conveni per al desen-
volupament del pla extraordinari d’assistència financera local
Tram. 314-07718/10
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou contracte de servei públic 2013-2015 per a la gestió dels 
serveis de ro dalia i regionals entre el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat i Renfe
Tram. 314-07719/10
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
durada de les obres per al millorament dels accessos al coll 
de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07720/10
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del projecte de millorament dels accessos al coll de 
Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07721/10
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció a les al·legacions i observacions al projecte de mi-
llorament dels accessos al coll de Comiols entre la Noguera 
i el Pallars Jussà
Tram. 314-07722/10
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació del projecte de millorament dels accessos del 
coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07723/10
Formulació p. 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase en què es troba el projecte de millorament dels ac-
cessos al coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07724/10
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data per a la licitació de les obres del projecte de millora-
ment dels accessos al coll de Comiols entre la Noguera i el 
Pallars Jussà
Tram. 314-07725/10
Formulació p. 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació de les obres d’arranjament de la carre-
tera C1412a
Tram. 314-07726/10
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Agència de Salut Pública
Tram. 314-07727/10
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les plantilles de veterinaris de protecció de la 
salut i de la resta de professionals sanitaris
Tram. 314-07728/10
Formulació p. 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
funció dels veterinaris adscrits a l’Agència de Salut Pública
Tram. 314-07729/10
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
instruments tecnològics de què disposen els veterinaris de 
protecció de la salut adscrits a l’Agència de Salut Pública
Tram. 314-07730/10
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
bolígrafs òptics adquirits per l’A gència de Salut Pública
Tram. 314-07731/10
Formulació p. 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
condicions laborals dels veterinaris d’escorxador adscrits a 
l’Agència de Salut Pública
Tram. 314-07732/10
Formulació p. 170
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions de protecció de la salut que atorga l’Agència de Sa-
lut Pública als veterinaris adscrits
Tram. 314-07733/10
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions per a determinar el paper i el desenvolu-
pament professional dels veterinaris de l’Agència de Salut 
Pública
Tram. 314-07734/10
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un cos únic de veterinaris adscrits a l’Agència de 
Salut Pública
Tram. 314-07735/10
Formulació p. 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prova pilot de prescripció de medicació i productes sanita-
ris per part dels professionals d’infermeria en funció de llurs 
competències
Tram. 314-07736/10
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions amb el Ministeri de Sanitat per al desenvo-
lupament normatiu de la Llei 28/2009, de modificació de la 
Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i 
productes sanitaris, amb relació a la prescripció de medica-
ments per part dels professionals d’infermeria
Tram. 314-07737/10
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de aplicades per l’Hospital de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona, davant les noves retallades del 2013
Tram. 314-07738/10
Formulació p. 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de les retallades del 2013 en l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-07739/10
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la disminució pressupostària en l’empresa con-
cessionària dels menjadors laborals de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-07740/10
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
Estat-Generalitat
Tram. 314-07741/10
Formulació p. 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació per a l’actualització del finançament de la Ge-
neralitat
Tram. 314-07742/10
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos que destina el Departament d’Ensenyament al 
compliment de la Llei 17/2010, de la llengua de signes ca-
talana
Tram. 314-07743/10
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures dutes a terme per al desplegament de l’article 6 i de 
la disposició addicional segona de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana
Tram. 314-07744/10
Formulació p. 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per al desplegament de l’article 6 i de la 
disposició addicional segona de la Llei 17/2010, de la llengua 
de signes catalana
Tram. 314-07745/10
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Llei 17/2010, de la llengua de signes cata-
lana, amb relació als drets dels alumnes sords
Tram. 314-07746/10
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 749/VIII, sobre les mesures per 
a garantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat i ús del 
català i els recursos de la modalitat oral a les persones sor-
des i sordcegues que es comuniquen oralment
Tram. 314-07747/10
Formulació p. 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes sords escolaritzats el curs 2012-2013
Tram. 314-07748/10
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres de recursos educatius per a deficients auditius 
el curs 2012-2013
Tram. 314-07749/10
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència de pagaments pendents de l’ajut per naixement, 
adopció, tutela i acolliment
Tram. 314-07750/10
Formulació p. 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista per al pagament dels ajuts per naixement, 
adopció, tutela i acolliment pendents
Tram. 314-07751/10
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació anual de l’impost sobre les transmissions patri-
monials oneroses de béns immobles del període 2007-2012 
i la prevista per al 2013
Tram. 314-07752/10
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
termes econòmics dels processos d’alienació i lloguer dels 
edificis de la Generalitat
Tram. 314-07753/10
Formulació p. 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
operacions del tipus venda i lísing al venedor amb els edificis 
de la Generalitat
Tram. 314-07754/10
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalitat de les operacions d’alienació d’immobles amb com-
promís de lloguer posterior
Tram. 314-07755/10
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
arguments de l’informe jurídic dels expedients dels edificis 
que han estat alienats i posteriorment llogats del 2011 ençà
Tram. 314-07756/10
Formulació p. 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb la residència concertada Can Serra, de Sant Es-
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teve Sesrovires (Baix Llobregat), i la continuïtat del servei i 
de l’atenció als usuaris
Tram. 314-07757/10
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la reunió constitutiva del Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir
Tram. 314-07758/10
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions previstes a la línia ferroviària entre Manresa 
i Lleida
Tram. 314-07759/10
Formulació p. 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’incloure Sant Guim de Frei xenet (Segarra) en l’àm-
bit del servei de trens de rodalia de Lleida
Tram. 314-07760/10
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de llar d’infants a la Conca de Barberà
Tram. 314-07761/10
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a subvencionar places de llar d’infants a la 
Conca de Barberà
Tram. 314-07762/10
Formulació p. 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants a la Conca 
de Barberà
Tram. 314-07763/10
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants al Baix Penedès
Tram. 314-07764/10
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a subvencionar places de llar d’infants al 
Baix Penedès
Tram. 314-07765/10
Formulació p. 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la subvenció per a la construcció de llars d’infants al Baix 
Penedès
Tram. 314-07766/10
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants a l’Alt Camp
Tram. 314-07767/10
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a subvencionar places de llar d’infants a 
l’Alt Camp
Tram. 314-07768/10
Formulació p. 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants a l’Alt Camp
Tram. 314-07769/10
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants al Baix Camp
Tram. 314-07770/10
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a subvencionar places de llar d’infants al 
Baix Camp
Tram. 314-07771/10
Formulació p. 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants al Baix Camp
Tram. 314-07772/10
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants al Tarragonès
Tram. 314-07773/10
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a subvencionar places de llar d’infants al 
Tarragonès
Tram. 314-07774/10
Formulació p. 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants al Tarragonès
Tram. 314-07775/10
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de llar d’infants al Priorat
Tram. 314-07776/10
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a subvencionar places de llar d’infants al Priorat
Tram. 314-07777/10
Formulació p. 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció per a la construcció de llars d’infants al Priorat
Tram. 314-07778/10
Formulació p. 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació del programa de rehabilitació per mitjà de con-
venis amb la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-07779/10
Formulació p. 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bases dels tres darrers concursos del programa de rehabili-
tació del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut
Tram. 314-07780/10
Formulació p. 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a impedir l’ús de símbols independentistes als 
centres educatius públics
Tram. 314-07782/10
Formulació p. 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les notes informatives difoses per la Subdirecció General de 
Farmàcia i Productes Sanitaris mitjançant el sistema d’alerta 
farmacèutica
Tram. 314-07783/10
Formulació p. 186

NOTES
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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 les inundacions a Aran i el Pa-
llars
Tram. 310-00108/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’exhibició de banderes estela-
des en alguns centres escolars públics
Tram. 310-00109/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de l’ensenyament su-
perior de música
Tram. 310-00110/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la funció dels instruments creats 
amb relació a l’objectiu de celebrar una con-
sulta sobre el futur de Catalunya
Tram. 310-00111/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’actuació davant la situació 
d’emergència creada a Aran i el Pallars So-
birà
Tram. 310-00112/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les taxes i beques universitàries 
per al curs 2013-2014
Tram. 310-00113/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els ajuts al sector de la fruita 
seca
Tram. 310-00114/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la gestió de la inaplicació de 
convenis de l’article 82.3 modificat pel Reial 
decret 5/2013
Tram. 310-00115/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’adaptació dels accessos a l’es-
tació Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 310-00116/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les conseqüències per a les 
institucions de la reforma recentralitzadora 
anunciada pel Govern de l’Estat
Tram. 310-00117/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures adoptades per a 
evitar l’exhibició de símbols independentis-
tes a les escoles públiques
Tram. 310-00118/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’import del deute amb els ens 
locals i les diputacions
Tram. 310-00119/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el manteni-
ment del Govern en una línia de confrontació 
respecte dels que en discrepen
Tram. 317-00064/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre si la dedica-
ció del Govern a la campanya pel dret a de-
cidir contribueix a la creació d’ocupació
Tram. 317-00065/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les dot-
ze propostes fetes per les entitats del tercer 
sector
Tram. 317-00066/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la gestió i 
les accions per a arribar a fer la consulta so-
bre el futur de Catalunya
Tram. 317-00067/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’assoliment 
d’un acord per a garantir una bona nutrició 
de la població infantil
Tram. 317-00068/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la formalit-
zació de la petició de negociacions amb el 
Govern de l’Estat per a poder convocar la 
consulta sobre el futur de Catalunya
Tram. 317-00069/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la  valoració 
de la implicació de la societat civil i dels 
agents econòmics i socials en la situació 
actual
Tram. 317-00070/10

Substanciació

Sessió núm. 14, tinguda el 03.07.2013, DSPC-P 23.

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte «Trabajos de sís-
mica 3D en Casablanca» i l’impacte ambien-
tal que pot produir al litoral de Tarragona
Tram. 311-00026/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració amb relació al 
projecte «Trabajos de sísmica 3D en Casa-
blanca»
Tram. 311-00027/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’un pla estra-
tègic per a valorar l’impacte global produït 
pels camps d’hidrocarburs de Casablanca, 
Lubina i Montanazo
Tram. 311-00028/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a protegir 
els espais Natura 2000 i ZEP
Tram. 311-00029/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el diàleg amb els agents so-
cials i econòmics i amb els ajuntaments per 
a consensuar el projecte «Trabajos de sísmi-
ca 3D en Casablanca»
Tram. 311-00030/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions fetes a les 
instal·lacions de Repsol a la costa de Tarra-
gona amb relació al Pla de protecció integral 
del litoral a Tarragona
Tram. 311-00031/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions fetes, el 2011 
i el 2012, a les instal·lacions de Repsol a la 
costa de Tarragona amb relació al Pla de 
protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00032/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.



9 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 117

1.25.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions previstes per al 
2013 a les instal·lacions de Repsol a la costa 
de Tarragona amb relació al Pla de protecció 
integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00033/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les millores fetes a la plata-
forma petroliera Casablanca de Repsol, a la 
costa del delta de l’Ebre
Tram. 311-00034/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les millores fetes a les instal-
lacions de Repsol a la costa de Tarragona 
amb relació al Pla de protecció integral del 
litoral a Tarragona
Tram. 311-00035/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la implantació de sistemes 
de prevenció i detecció d’abocaments i ves-
saments d’hidrocarburs al medi marí a les 
instal·lacions de Repsol a la costa de Tarra-
gona amb relació al Pla de protecció integral 
del litoral a Tarragona
Tram. 311-00036/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els plans d’intervenció im-
mediata en cas de contingències a les instal-
lacions de Repsol a la costa de Tarragona 
amb relació al Pla de protecció integral del 
litoral a Tarragona
Tram. 311-00037/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a millorar 
la coordinació de les diferents administra-
cions davant possibles episodis de conta-
minació marina accidental per vessaments 
d’hidrocarburs a les instal·lacions de Repsol 
a la costa de Tarragona amb relació al Pla de 
protecció integral del litoral a Tarragona
Tram. 311-00038/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la decisió de l’Agència de 
Residus de Catalunya de rescindir el con-
tracte de gestió de servei públic d’incinera-
ció de residus especials de Constantí (Tar-
ragonès)
Tram. 311-00039/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import de la indemnització 
de l’Agència de Residus de Catalunya a l’em-
presa Gestió de Residus Especials de Cata-
lunya
Tram. 311-00040/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les condicions d’explota-
ció provisional de la planta incineradora de 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00041/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la venda d’accions d’Eco-
parc de Residus Industrials, SA
Tram. 311-00042/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració de les accions 
d’Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 311-00043/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment de la comis-
sió de seguiment de les condicions ambien-
tals i d’impacte sobre la salut a l’entorn de 
la planta incineradora de Constantí (Tarra-
gonès)
Tram. 311-00044/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el criteri per a calcular la 
indemnització d’Ecoparc de Residus Indus-
trials a l’Ajuntament de Constantí (Tarra-
gonès)
Tram. 311-00045/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat dels estudis 
que es fan d’acord amb el conveni amb la 
càtedra de toxicologia de la Universitat Ro-
vira i Virgili
Tram. 311-00046/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els terrenys adjunts a la inci-
neradora de Constantí (Tarragonès)
Tram. 311-00047/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte de línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00048/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.



9 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 117

1.25.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte en el medi ambient 
de la línia elèctrica d’alta tensió entre Aragó 
i el Tarragonès
Tram. 311-00049/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat de construir la 
línia elèctrica d’alta tensió entre Aragó i el 
Tarragonès
Tram. 311-00050/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manca d’informació als 
municipis i consells comarcals afectats pel 
projecte de construcció de la línia elèctrica 
d’alta tensió entre Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00051/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manera com la cons-
trucció de la línia elèctrica d’alta tensió en-
tre Aragó i el Tarragonès pot afectar l’assoli-
ment dels objectius de la Carta del paisatge 
del Priorat i la Declaració del Priorat
Tram. 311-00052/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les compensacions per al 
territori afectat per la construcció de la línia 
elèctrica d’alta tensió entre Aragó i el Tarra-
gonès
Tram. 311-00053/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les alternatives a la cons-
trucció de la línia elèctrica d’alta tensió entre 
Aragó i el Tarragonès
Tram. 311-00054/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya
Tram. 311-00079/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges in-
corporats al parc públic de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00080/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.



9 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 117

1.25.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges buits 
del parc públic de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Tram. 311-00081/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya que han passat a règim de lloguer 
el 2011 i el 2012
Tram. 311-00082/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya que estan en procés d’adjudicació
Tram. 311-00083/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de renúncies a 
l’adjudicació d’un habitatge de lloguer del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00084/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de contractes re-
solts i desnonaments del parc públic d’habi-
tatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00086/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de contractes 
de compravenda d’habitatges del parc pú-
blic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
resolts el 2011 i el 2012
Tram. 311-00087/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya ocupats il·legalment el 2011 i el 2012
Tram. 311-00089/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’habitatges del 
parc públic de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya cedits a entitats socials i assis-
tencials el 2011 i el 2012
Tram. 311-00090/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’abast de les obres previs-
tes a la carretera C-55 per a reduir-ne l’ac-
cidentalitat
Tram. 311-00131/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat d’execució de les 
obres de millorament de la carretera C-55
Tram. 311-00132/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’accidentalitat de la carre-
tera C-55
Tram. 311-00133/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les depuradores d’aigües re-
siduals d’Horta de Sant Joan, Ulldemolins, 
Térmens, Menàrguens i Sant Jaume d’Enveja
Tram. 311-00134/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la col·laboració entre admi-
nistracions per a la construcció i l’explotació 
d’infraestructures ambientals
Tram. 311-00135/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les carreteres N-141e i C-63
Tram. 311-00136/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions fetes per a 
reduir l’accidentalitat a les carreteres N-141e 
i C-63
Tram. 311-00137/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què Repsol va 
comunicar al Centre de Coordinació Opera-
tiva de Catalunya (Cecat) el vessament a les 
instal·lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00210/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat es va assa-
bentar del vessament de Repsol a les instal-
lacions del polígon petroquímic Nord i sobre 
la subsegüent actuació del Departament
Tram. 311-00211/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què l’Agència 
Catalana de l’Aigua es va assabentar del ves-
sament de Repsol a les instal·lacions del po-
lígon petroquímic Nord i sobre la subsegüent 
actuació de l’Agència
Tram. 311-00212/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què es va co-
municar als alcaldes afectats el vessament 
de Repsol a les instal·lacions del polígon pe-
troquímic Nord i sobre les mesures indica-
des a prendre amb relació a la possible con-
taminació dels pous
Tram. 311-00213/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què es va co-
municar a l’empresa Ematsa el vessament de 
Repsol a les instal·lacions del polígon petro-
químic Nord i sobre les accions dutes a terme 
per al garantiment de la salubritat de l’aigua
Tram. 311-00214/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els estudis i les anàlisis de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a determi-
nar l’impacte en les mines del vessament de 
Repsol a les instal·lacions del polígon petro-
químic Nord
Tram. 311-00215/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els estudis i les anàlisis 
del Departament de Territori i Sostenibilitat 
per a determinar l’impacte ambiental al sub-
sòl del vessament de Repsol a les instal-
lacions del polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00216/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes 
amb relació als vessaments d’hidrocarburs 
de Repsol a Tarragona
Tram. 311-00218/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de l’ocultació de la 
informació sobre el vessament de Repsol a 
les instal·lacions del polígon petro químic Nord
Tram. 311-00219/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les sancions imposades a 
Repsol pels vessaments a Tarragona
Tram. 311-00220/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la seva personació com a 
acusació en el cas del vessament de Repsol 
del 31 d’octubre de 2012 a les instal·lacions del 
polígon petroquímic Nord
Tram. 311-00221/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el replantejament de l’auto-
rització a Repsol de l’obertura de nous pous 
a la plataforma petroliera Casablanca, a la 
costa del delta de l’Ebre, davant dels vessa-
ments reiterats de l’empresa
Tram. 311-00222/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el seu posicionament en la 
Comissió de Seguiment i Tècnica del Pla de 
Protecció Integral del Litoral a Tarragona da-
vant del vessament de Repsol del 31 d’octu-
bre de 2012 a les instal·lacions del polígon 
petroquímic Nord
Tram. 311-00223/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la política amb relació als ru-
nams salins i les salmorres del Bages
Tram. 311-00272/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió per a traslla-
dar l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat a la 
nova seu
Tram. 311-00281/10

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la no-utilització de la nova 
seu de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 
per manca d’inversió en mobiliari
Tram. 311-00282/10

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’execució del projecte 
de protecció de la infraestructura ferrovià-
ria de la línia 1 de rodalia a Cabrera de Mar 
(Maresme)
Tram. 311-00327/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús dels recursos transferits 
amb motiu de l’Acord sobre el canvi de titu-
laritat d’un tram de la carretera N-II a favor 
de la Generalitat signat amb el Govern de 
l’Estat
Tram. 311-00328/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els objectius de la modifica-
ció del Pla director urbanístic del sistema 
costaner
Tram. 311-00329/10

Substanciació

Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el futur del centre Arts San-
ta Mònica
Tram. 311-00356/10

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’orientació del centre Arts 
Santa Mònica
Tram. 311-00357/10

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

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

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

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

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nomenament del director 
del centre Arts Santa Mònica
Tram. 311-00360/10

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

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

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possibilitat que la col-
lecció Thyssen es traslladi als pavellons de 
Fira de Barcelona que es volen habilitar com 
a recintes museístics
Tram. 311-00366/10

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

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

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

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

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’assumpció del cost de l’exe-
cució del projecte del conveni entre l’Ajunta-
ment de Barcelona, la Generalitat, «la Caixa» 
i Fira de Barcelona per a habilitar dos pave-
llons de la fira com a recintes museístics
Tram. 311-00369/10

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

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

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

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

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

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

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’anàlisi de la funció dels 
pavellons de Fira de Barcelona que es vo-
len habilitar com a recintes museístics en el 
conjunt d’equipaments d’arts visuals
Tram. 311-00373/10

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la funció dels pavellons de 
Fira de Barcelona que es volen habilitar com 
a recintes museístics en el conjunt d’equipa-
ments d’arts visuals
Tram. 311-00374/10

Substanciació

Sessió núm. 6 de la Comissió de Cultura i Llengua, 
tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 143.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació capitativa per al sector de 
la salut el 2013
Tram. 314-01368/10

Resposta del Govern
Reg. 26346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01368/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació capitativa per al sector de la salut el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

La despesa per càpita dels darrers cinc anys, calculada 
a partir del pressupost del CatSalut aprovat pel Parla-
ment i de la població oficial de cada any, és la següent:

Any 2008: 1.094,06
Any 2009: 1.108,84
Any 2010: 1.146,39
Any 2011: 1.072,95
Any 2012: 1.023,15

L’assignació per a l’any 2013 dependrà de l’aprovació 
final dels pressupostos per aquest exercici.

Barcelona, 21 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disponibilitat de llits per tancament 
o per falta de demanda
Tram. 314-01787/10

Resposta del Govern
Reg. 25887 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01787/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la disponibilitat de llits per tancament o per falta de 
demanda

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Els recursos d’internament sociosanitaris amb què 
compta l’atenció sociosanitària, d’acord amb l’activitat 
contractada, són els que es detallen en l’annex.

Barcelona, 20 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 el motiu del tancament de les unitats 
de rehabilitació per a persones amb tras-
torns mentals greus
Tram. 314-01788/10

Resposta del Govern
Reg. 25888 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-01788/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu del tancament de les unitats de rehabilitació 
per a persones amb trastorns mentals greus

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Els serveis de rehabilitació comunitària (centres de 
dia) d’atenció a la salut mental són espais relacionals 
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i terapèutics que permeten que les persones usuàri-
es continuïn integrades en el seu medi sociofamiliar. 
Estan dirigits a la rehabilitació psicosocial de les per-
sones amb trastorn mental sever o greu, amb un cert 
grau d’autonomia i estabilitat de la malaltia, que no 
presenten situacions de descompensació aguda. Tam-
bé donen suport psicosocial i psicoeducatiu a les fa-
mílies.

S’encarreguen sobretot de la rehabilitació de les capa-
citats personals i habilitats socials dels pacients amb 
trastorns mentals i discapacitat funcional, amb l’ob-
jectiu de promoure la màxima autonomia possible, i 
aconseguir al seva inserció social i laboral.

Els centres de dia de salut mental s’adrecen a la pobla-
ció adulta. Els equivalents per a la població infantil i 
juvenil són els centres d’educació especial.

Durant l’any 2012 no hi ha hagut cap disminució de 
recursos.

Barcelona, 17 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat assistencial a l’Hospital de 
Santa Caterina de Girona i Salt, a la Clínica 
Girona i a la Clínica Salut
Tram. 314-02037/10

Resposta del Govern
Reg. 26347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02037/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat assistencial a l’Hospital de Santa Caterina de 
Girona i Salt, a la Clínica Girona i a la Clínica Salut

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que es dóna 
resposta a la pregunta escrita amb NT 314-02037/10 
mitjançant la documentació que s’adjunta.

Barcelona, 21 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 l’evolució de l’activitat i de les llistes 
d’espera als hospitals Josep Trueta i Santa 
Caterina
Tram. 314-02039/10

Resposta del Govern
Reg. 26348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02039/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat i de les llistes d’espera als hos-
pitals Josep Trueta i Santa Caterina

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 
llistes d’espera dels hospitals Josep Trueta de Girona i 
Santa Caterina de Salt, es poden consultar en el web 
del CatSalut: http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/
servcat_espera_cen.htm

Barcelona, 21 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa farmacèutica pública i pri-
vada
Tram. 314-02066/10

Resposta del Govern
Reg. 26339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02066/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa farmacèutica pública i privada

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

L’evolució de la despesa farmacèutica a Catalunya es 
detalla en l’annex desglossada pels conceptes següents:

– La facturació dels medicaments, productes sanita-
ris, fórmules magistrals, i extractes i vacunes finançats 
públicament, que han estat prescrits amb receptes del 
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CatSalut o altra entitat gestora d’una altra comunitat 
autònoma i que han estat dispensats per alguna farmà-
cia de Catalunya.

– La facturació dels medicaments d’ús hospitalari dis-
pensats a pacients ambulatoris per part d’hospitals de 
la XHUP.

– Els medicaments d’ús hospitalari destinats a pacients 
ingressats en hospitals de la XHUP (consum intern).

L’evolució de la despesa farmacèutica pública a Cata-
lunya sobre el PIB i per pacient, es detalla en l’annex.

El pressupost aprovat inicial de receptes mèdiques és 
el 10,84% del pressupost aprovat inicial de salut per 
al 2012.

El pressupost aprovat inicial de medicació hospitalària 
de dispensació ambulatòria (MHDA) del CatSalut és el 
4,48% del pressupost aprovat inicial de salut per al 2012.

El pressupost aprovat inicial de productes farmacèu-
tics i hemoderivats de l’ICS (incorporen la medicació 
hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA dels 
centres de l’ICS)) és el 2,73% del pressupost aprovat 
inicial de salut.

Barcelona, 21 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 l’elaboració d’un informe relatiu als 
riscos derivats de les activitats d’Ercros a 
Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-02075/10

Resposta del Govern
Reg. 26340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02075/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un informe relatiu als riscos derivats de 
les activitats d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: Jordi Cañas Pérez

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

L’impacte sobre la salut dels vessaments tòxics de l’em-
presa Ercros a la localitat de Flix es ve estudiant des del 

any 1989 per diversos grups d’investigadors, entre els 
quals es troben persones de l’antic Institut d’Investigació 
Mèdica (IMIM) i actualment del Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental (organisme nascut a iniciati-
va de la Generalitat de Catalunya mitjançant els depar-
taments de Salut, Empresa i Ocupació i Territori i Sos-
tenibilitat, amb col·laboració del Parc de Salut MAR de 
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra), centres d’aten-
ció primària i centres hospitalaris del sistema públic de 
salut de Catalunya, entre d’altres centres de recerca. A la 
bibliografia existent es poden trobar, concretament, di-
versos estudis epidemiològics respecte d’això. Els estu-
dis epidemiològics que s’estan realitzant no han detectat 
efectes visibles en la salut general de la població de Flix.

Diversos dels estudis realitzats en relació amb els pos-
sibles impactes sobre la salut de l’activitat de l’empresa 
esmentada a Flix es basen en anàlisis de compostos 
organoclorats i altres compostos en sang i orina d’ha-
bitants de la zona. S’ha observat que els valors d’HCB 
en sang dels habitants de Flix han estat superiors als 
trobats en poblacions control seleccionades. La peti-
ta mida de la població estudiada no ha permès, però, 
establir relacions causa-efecte entre l’activitat d’aques-
ta empresa, les condicions ambientals de la zona i els 
registres epidemiològics de la població, no podent-se 
excloure que el factor atzar condicioni les observaci-
ons. Actualment, el CREAL continua examinant els 
efectes de la contaminació del pantà de Flix en el des-
envolupament dels nens fins a la seva adolescència. Es 
continuen prenent mostres d’orina, saliva i sang i es 
realitzen múltiples proves per comprovar si persistei-
xen les concentracions d’HCB i com han incidit en el 
creixement dels menors.

L’Enquesta de Salut de Catalunya contínua (ESCA-c) 
Les regions sanitàries a l’ESCA 2010-2012, de febrer 
de 2013, indica sobre l’estat de salut que prop del 40% 
de la població té una malaltia o trastorn crònic, sense 
diferències entre regions sanitàries, a excepció d’una 
prevalença més baixa en les regions sanitàries de Ter-
res de l’Ebre i Girona (dones). Segons els informes de 
2009 i de 2011 Indicadors de Salut maternoinfantil a 
Catalunya, les dades de prematuritat i de baix pes en 
néixer d’aquesta zona no ofereixen diferències signifi-
catives amb les de la resta de Catalunya. Pel que fa a 
les dades de mortalitat, d’acord amb les dades del But-
lletí Epidemiològic de Catalunya (BEC), de desembre 
de 2011, núm. 12, l’índex de mortalitat estàndard a tot 
Catalunya es mostra sense diferències significatives i, 
dins d’aquesta variació, els que tenen un IME menor 
a la resta de Catalunya són les comarques de l’Alt Em-
pordà, el Barcelonès i la Val d’Aran i, per contra, les 
que la tenen superior, són les de l’Alt i Baix Penedès, 
Baix Camp, Segrià, Alt Urgell i Ripollès.

Barcelona, 21 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost econòmic per alumne als cen-
tres d’ensenyament el curs 2012-2013
Tram. 314-02129/10

Resposta del Govern
Reg. 25882 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02129/10

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

El pressupost executat pel Departament d’Ensenya-
ment l’any 2012 va ser de 4.611.612.199,21 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 
com en centres concertats, per al curs 2012-2013 va 
ser de 1.368.417.

D’acord amb aquestes dades el cost per alumne ma-
triculat al curs 2012-2013 va ser de: 3.370,03 euros/
alumne.

Barcelona, 17 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 451/IX, so-
bre la posada en funcionament del tram de la 
línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, 
a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la 
terminal entre pistes de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
Tram. 314-02138/10

Resposta del Govern
Reg. 26276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02138/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la Resolució 451/IX, sobre la posa-
da en funcionament del tram de la línia 9 del metro entre 
l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’es-
tació de la terminal entre pistes de l’aeroport de Barcelo-
na - el Prat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Jordi Terra-
des i Santacreu

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

El Govern va aprovar, mitjançant acord de Govern de 
20 de març de 2012, el reequilibri de la concessió de 
les obres dels trams 1 i 2 de l’L9 de metro, amb l’ob-
jectiu de concentrar els recursos en l’execució del tram 
entre Collblanc i la T1 de l’aeroport del Prat.

D’acord amb les disponibilitats pressupostàries actu-
als, es preveu posar en servei aquest tram l’any 2016.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la programació de les actuacions fer-
roviàries que afecten l’àrea baixa del Llobre-
gat i el sud del Barcelonès
Tram. 314-02140/10

Resposta del Govern
Reg. 26277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02140/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la programació de les actuacions ferroviàries que 
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afecten l’àrea baixa del Llobregat i el sud del Bar-
celonès

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Jordi Terra-
des i Santacreu

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

Actualment, el Govern està concentrant recursos eco-
nòmics disponibles per a l’execució dels trams 1 i 2 de 
la línia 9 i 10, en la finalització de les obres que per-
metin la posada en servei del tram Collblanc - T1 Ae-
roport, prevista per l’any 2016. Aquesta programació 
dels treballs pendents d’execució resta pendent de la 
disponibilitat pressupostària de cada exercici.

Pel que fa als perllongaments a l’àmbit del Baix Llo-
bregat de les línies L1 i L2 de metro, s’han inclòs amb-
dues actuacions a l’actualització del Pla Director d’In-
fraestructures.

Quant a la nova línia de Rodalies d’accés a la T1, 
aquest Departament ha fet arribar una proposta al 
Ministeri de Foment d’execució de les obres, adjudi-
cades l’any 2010 i encara no iniciades, per fases i el 
seu finançament mitjançant una participació públic-
privada, com a solució per desencallar l’execució de 
les obres.

Barcelona, 21 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de desocupació entre les 
persones de 16 a 25 anys i de 26 a 30 anys
Tram. 314-02143/10

Resposta del Govern
Reg. 26126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02143/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades de desocupació entre les persones de 16 a 25 
anys i de 26 a 30 anys

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Alícia Romero Llano

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, s’adjunta en an-
nex la informació sol·licitada per comarques i per 
municipis. Els trams d’edat són de 16 a 24, i de 25 

a 29 anys, ja que són els trams que estadísticament 
es treballen.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a l’empresa 
concessionària de la línia de transport per 
carretera Igualada-Barcelona
Tram. 314-02153/10

Resposta del Govern
Reg. 26278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02153/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades a l’empresa concessionària de 
la línia de transport per carretera Igualada-Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano, Jordi Terrades i 
Santacreu

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

Us adjunto, en Annex I, les dades sol·licitades.

Barcelona, 17 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de mapa de titulacions 
universitàries
Tram. 314-02154/10

Resposta del Govern
Reg. 26258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02154/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de mapa de titulacions universitàries
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Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha 
vingut treballant durant l’any passat i aquest en un 
conjunt de mesures per racionalitzar l’oferta acadèmi-
ca del sistema universitari de Catalunya contingudes 
en un acord de la Junta del CIC de Criteris generals per 
elaborar la programació universitària de Catalunya 
per al període 2012-2015, que preveu un conjunt d’ac-
tuacions més generals i unes de més específiques.

Les propostes de caràcter general sobre la programa-
ció aprovades han permès establir la dimensió global, 
l’estructura del sistema i la distribució de l’oferta d’es-
tudis del sistema universitari per tal d’avançar en l’en-
caix entre la demanda i les necessitats socials. També 
s’han determinat uns llindars de qualitat i unes gran-
dàries mínimes (40 estudiants per als graus i 20 per als 
màsters universitaris) en l’oferta dels estudis per fer-
los més eficients.

Addicionalment a les actuacions de caràcter general, 
l’Acord de la Junta del CIC preveu una segona tipolo-
gia d’iniciatives més específiques per potenciar la ca-
pacitat del conjunt del sistema universitari per apro-
fundir en la millora de l’eficiència, la qualitat i la 
internacionalització de l’oferta d’estudis.

Entre aquestes actuacions, es desenvoluparan progra-
mes de suport acadèmic gestionats des del nou Con-
sorci de Serveis Acadèmics Universitaris, amb un pro-
grama conjunt d’orientació per a l’accés a l’educació 
superior (CFGS i universitària) que permeti enfortir i 
millorar la presa de decisions dels futurs estudiants, 
en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, 
un programa conjunt de suport als estudis interuniver-
sitaris que permeti crear un espai comú per millorar 
l’eficiència dels àmbits comuns dels estudis interuni-
versitaris i un programa de suport a la mobilitat d’es-
tudiants i professors per a titulacions d’oferta reduïda 
al sistema amb l’objectiu de reduir barreres a la mo-
bilitat.

Així mateix, l’Acord preveu posar en marxa nous 
graus de caràcter pilot en l’àmbit de la seguretat pú-
blica, l’educació infantil i primària i nous graus amb 
denominació, contingut i ciclicitat internacionals. El 
primer grau pilot pretén respondre a les necessitats 
professionals del sector en major mesura que l’oferta 
actual. Els graus pilot en els àmbits de l’educació pre-
tenen impulsar les actuacions necessàries per aconse-
guir un millor ajustament quantitatiu i qualitatiu entre 
l’oferta i la demanda de professionals de l’educació en 
aquestes etapes educatives, així com posar en marxa 
graus conjunts en educació primària i infantil que do-
nin accés als dos títols, amb un currículum més adap-
tat a les necessitats manifestades pel Departament 

d’Ensenyament. En tercer lloc, s’impulsaran experièn-
cies en graus que millorin la visibilitat i projecció in-
ternacional d’aquests estudis.

Per últim, l’acord del CIC inclou, també, elaborar de 
forma conjunta, una diagnosi i redefinició de part 
de l’oferta d’estudis, concretament en els àmbits de 
la comunicació audiovisual i periodisme, de turis-
me, de l’arquitectura i de l’àmbit de l’edificació, en 
relació amb les necessitats del mercat de treball, la 
situació sociolaboral dels titulats i titulades recents 
en aquests estudis, la dimensió de l’oferta de places 
ofertades i els costos derivats davant d’una hipotètica 
modificació de l’oferta, així com dels continguts aca-
dèmics impartits durant el grau.

Tanmateix, i de forma més transversal, s’elaboraran 
estudis i recomanacions en els estudis de l’àmbit d’en-
ginyeria - agroalimentaris i en l’àmbit de les humani-
tats, amb la finalitat de trobar iniciatives que els poten-
ciïn i puguin recuperar la seva demanda social.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de fusions dels centres 
Cerca
Tram. 314-02155/10

Resposta del Govern
Reg. 26259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02155/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta de fusions dels centres Cerca

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 els darrers anys, el Govern de la Generalitat ha fet 
una aposta decidida per la creació d’un conjunt propi 
de centres de recerca (CERCA), caracteritzats per una 
governança flexible (generalment, fundacions, amb 
personal contractat amb criteris competitius, autono-
mia de gestió, retiment de comptes ex-post), un entorn 
atractiu (campus universitaris, actitud cooperativa en-
vers universitats i altres centres, orientació internacio-
nal) i una vocació d’excel·lència científica (forta direc-
ció científica, massa crítica de personal investigador, 
comitè assessor científic internacional, avaluacions 
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periòdiques). Aquestes característiques úniques al sis-
tema els han permès assolir nivells d’excel·lència des-
tacables al nostre país.

No obstant això, observadors i experts internacionals, 
reconeixent l’enorme mèrit dels avenços assolits pel 
nostre sistema en general, i pels centres CERCA en 
particular, recomanen coordinar el sistema amb les 
prioritats del país, i augmentar-ne la massa crítica 
per competir millor internacionalment. En la matei-
xa línia, l’Acord de Govern de 2 d’Agost de 2011 sobre 
mesures de racionalització i simplificació del sector 
públic instava el Departament d’Economia i Coneixe-
ment a analitzar els centres de recerca i presentar un 
pla de reordenació dels centres per augmentar-ne les 
capacitats.

En el marc d’aquest pla de reordenació, es va llançar 
el 19 de març de 2012 la convocatòria SUMA, ges-
tionada per la Fundació Institució dels Centres de Re-
cerca de Catalunya (ICERCA), destinada a incentivar 
projectes d’increment de massa crítica des d’una pers-
pectiva «bottom-up», incentivant les col·laboracions i 
les sinergies sorgides entre els propis centres. La inici-
ativa ha estat ben rebuda per la gran majoria dels cen-
tres, s’han presentat propostes de gran interès, i han 
aflorat oportunitats molt interessants per al sistema.

Un cop finalitzada la fase de presentació de projec-
tes, que han superat sis propostes d’aliances entre en-
titats, el Govern ha analitzat les propostes i ha identi-
ficat els projectes que han revestit major interès per 
a les prioritats del país (amb els criteris, entre d’al-
tres, de les capacitats científiques del país, dels resul-
tats de les avaluacions dels centres CERCA, de l’es-
tratègia Catalunya 2020, Horitzó 2020 i l’agenda de 
l’estratègia d’especialització intel·ligent RIS3 que ens 
insta Europa a satisfer).

Un cop analitzat tot l’anterior, el Govern té la voluntat 
de dur a terme diverses operacions de reordenació, que 
compten amb la voluntat de les institucions representa-
des en els òrgans de govern de les entitats implicades, 
i el consens i predisposició dels seus equips directius. 
Resta pendent la definició jurídica de les operacions, 
però l’objectiu últim és que de cadascuna d’elles

en resulti una entitat que incorpori els àmbits i línies 
de recerca, els béns, i en la mesura del possible les per-
sones i equips de les entitats implicades. A l’espera de 
finalitzar tots els processos d’avaluacions dels centres 
CERCA, el Govern no descarta que puguin sorgir al-
gunes propostes addicionals. En tots els casos, però, 
l’objectiu el guia la voluntat de reduir ens públics i in-
crementar la capacitat competitiva de les entitats del 
nostre sistema científic.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les beques Sèneca
Tram. 314-02156/10

Resposta del Govern
Reg. 26260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02156/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les beques Sèneca

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta 
pregunta es respon en document annex.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les beques Erasmus
Tram. 314-02157/10

Resposta del Govern
Reg. 26261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02157/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les beques Erasmus

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:

Aquesta pregunta es respon en els següents documents 
annexos:

– Annex 1: Evolució dels alumnes amb beques Eras-
mus desglossat per universitats.

– Annex 2: Evolució dels alumnes amb beques Eras-
mus desglossat per països.
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Es proporcionen dades des del curs 2006-2007 en en-
davant, ja que és a partir del qual es disposa de dades 
consolidades.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis consorciats entre les uni-
versitats públiques
Tram. 314-02158/10

Resposta del Govern
Reg. 26262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02158/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis consorciats entre les universitats públiques

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 Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és 
l’òrgan de coordinació del sistema universitari català i 
de consulta i assessorament del Govern de la Genera-
litat en matèria d’universitats. Creat el 1977, d’ençà del 
2003 es troba regulat per la Llei d’universitats de Ca-
talunya (títol VI), que el configura com un instrument 
actiu de coordinació i gestió en temes clau, per a tot el 
sistema universitari i per al Govern de Catalunya.

L’òrgan executiu del CIC és l’Oficina del Consell In-
teruniversitari de Catalunya, que té les funcions se-
güents:

a) Impulsar i executar les actuacions que derivin de la 
presa d’acords del òrgans del Consell Interuniversitari 
de Catalunya, i fer-ne el seguiment.

b) Planificar i supervisar els continguts de les publica-
cions del Consell Interuniversitari i de la seva memò-
ria d’activitats.

c) Fer la planificació i gestió del pressupost, de la con-
tractació administrativa i del personal de la Secretaria 
General del Consell Interuniversitari.

d) Elaborar estudis i informes tècnics i coordinar les 
relacions institucionals.

e) Realitzar tasques de promoció del sistema universi-
tari català en l’àmbit internacional.

f) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o 
que li atribueixi la normativa vigent.

Pel que fa a serveis de les universitats que es puguin 
considerar consorciats a través del CIC, es tractaria 
dels següents:

a) La promoció internacional del sistema universitari 
català: l’Oficina del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya, amb la col·laboració de l’Associació Catala-
na d’Universitats Públiques (ACUP), participa en els 
principals fòrums internacionals d’educació superior, 
l’Associació Europea d’Educació Internacional (EA-
IE) i Associació Internacional d’Educadors (NAFSA).

b) L’Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la 
Universitat: en virtut de l’encàrrec de gestió al Con-
sell Interuniversitari de Catalunya que preveu la Llei 
d’universitats de Catalunya, té la funció de coordinar 
i organitzar les proves d’accés a la universitat, les pro-
ves de més grans de 25 anys, i qualsevol altre procés 
que li sigui encomanat, en compliment dels acords de 
la Comissió Coordinadora de les Proves d’Accés a les 
Universitats.

c) l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universi-
tat: té la funció de gestionar els processos relatius a 
l’accés a les universitats. Especialment, ha de realitzar 
tasques de promoció dels estudis universitaris del sis-
tema universitari català a Catalunya i a la resta de l’Es-
tat, d’orientació de les persones que vulguin accedir a 
la universitat i de preinscripció i assignació de places.

L’Oficina també gestiona altres processos especials com 
l’accés a certs màsters o d’altres ofertes, a sol·licitud del 
sistema universitari català i fa tasques d’orientació per 
a l’accés (actes, participació en jornades, consultes...), 
és responsable de publicacions, de la informació al web, 
de la participació en fires i salons de l’ensenyament 
nacionals, de diversos temes d’estrangeria en relació 
amb l’accés i de les Jornades UNIDISCAT.

En aquest moments s’està avançant en el procés del 
nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC), sobre la base de la fusió de dos consorcis Uni-
versitaris (el CESCA i el CBUC) ja existents. Aquest 
consorci té previst anar incorporant nous serveis com 
podrien ser, les compres consorciades de diferents àm-
bits de l’activitat universitària. L’objectiu final és el de 
la millora dels serveis oferts i la reducció de costos per 
les economies d’escala que això comporta. Barcelona, 
26 de juny de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’expedient de regulació d’ocupació 
presentat per Ficosa
Tram. 314-02170/10

Resposta del Govern
Reg. 26127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02170/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’expedient de regulació d’ocupació presentat per 
Ficosa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Mena Arca

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

Quant a l’opinió de l’Administració Laboral sobre les 
motivacions empresarials per presentar els expedi-
ents de les empreses del grup Ficosa, s’ha de tenir en 
compte que des de la reforma de l’any 2012, els pro-
cediments dels expedients d’acomiadament col·lectiu, 
de suspensió de contractes i de reducció de jornada, 
s’han vist modificats substancialment, comportant la 
reforma, entre d’altres aspectes, que l’autoritat laboral 
no ha d’entrar a valorar les causes, en tant que el pro-
cediment no finalitza amb resolució administrativa, si-
nó amb la comunicació de la decisió final empresarial, 
adoptada una vegada finalitzat el període de consultes, 
ja sigui amb acord o sense acord. La normativa actual 
atribueix a l’Autoritat laboral un paper de garant del 
procediment, podent efectuar advertiments, i realitzar 
actuacions d’assistència a les parts, o de mediació a 
sol·licitud de les dues parts. S’ha de recordar per últim, 
que la impugnació de la decisió empresarial és compe-
tència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional social.

Pel que fa a les mesures que contenen els expedients 
de referència, s’ha d’informar que al·leguen causes 
productives, argumentant una caiguda de les vendes 
en el període 2007-1012 (excepte l’exercici 2011), i re-
sultats negatius l’exercici 2012 i previsió de pèrdues 
l’exercici 2013, si bé amb previsió de recuperació del 
grup a finals de 2013.

El dia 22 d’abril de 2013 es comunicà per la represen-
tació empresarial la finalització del període de con-
sultes dels diferents expedients finalitzats amb acord, 
que inclouen en tots els casos la mesura de suspensió 
dels contractes per un període de 219 dies dintre d’un 
període de referència de 265 dies, i que afecten en 
tots els casos a la totalitat de cada plantilla de treba-
lladors (excepte l’expedient de Fico Triad, SA –Vila-
decavalls–):

– Fico Mirrors, SA: 93 treballadors afectats.

– Adasens Automotive, SLU: 8 afectats.

– Ficosa Internacional, SA: 110 afectats.

– Advanced Automotive Antennas, SL: 17 afectats.

– Fico Cables, SA: 48 afectats.

– Fico Triad, SA (Viladecavalls): 32 afectats, d’una 
plantilla de 74 treballadors. La mesura és una suspen-
sió de 25 dies en un període de 240 dies.

Pel que fa als expedients de Fico Transpar, SA (121 
afectats); Ficosa Electronics, SLU (227 afectats); i Fi-
co Triad, SA-Rubí– (185 afectats), els períodes de con-
sultes van finalitzar sense acord, però la representació 
empresarial comunicà al comitès d’empresa, en tots 
els casos, el desistiment per aspectes formals, anunci-
ant el proper inici de nous períodes de consultes.

El nou expedient de Fico Transpar, SA es presenta el 
22 de maig de 2013. En aquest expedient s’assoleix 
acord en el període de consultes el 3 de juny de 2013. 
La mesura pactada és la suspensió de contractes de 29 
treballadors, 22 dies en un període de 240 dies.

L’expedient de Ficosa Electronics, SLU es presenta el 
15 de maig de 2013, i el període de consultes finalitza 
sense acord. Afecta a 216 treballadors, amb una mitja-
na de suspensió de contractes de 29 dies en un període 
de 216 dies..

No consta presentat cap nou expedient de Fico Triad, 
SA (Rubí).

Quant a la pregunta de si s’han mantingut reunions per 
part del Departament amb representacions de l’em-
presa o dels treballadors, s’ha d’assenyalar que des de 
l’any 2012, en el marc de les polítiques de manteni-
ment del teixit industrial que es duen a terme a través 
de la Direcció General d’Indústria, mitjançant la Di-
recció d’Avançsa, s’han mantingut contactes i s’han fet 
reunions periòdiques tant amb la Direcció de l’empre-
sa com amb representants dels treballadors. En aques-
tes reunions no només s’ha tractat de temes laborals 
si no que també s’ha analitzat la situació financera de 
Ficosa i els nous projectes de la companyia.

Durant l’any 2013 s’han mantingut a la seu del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació diverses reunions amb 
l’empresa i amb els treballadors/es: El dia 10 d’abril, 
es van reunir el director general de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball i el director de Recursos Hu-
mans de l’empresa; el dia 30 d’abril, l’HC d’Empresa i 
Ocupació, i el secretari d’Ocupació i Relacions Labo-
rals es van reunir amb la part empresarial i els treba-
lladors/es. Al mes de maig es va realitzar una reunió 
el dia 6 a la qual van assistir el secretari d’Ocupació i 
Relacions Laborals, el director general de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball, així com l’empresa i 
els treballadors/es, i es convocà una segona reunió el 
dia 13 de maig, a la qual van assistir el director gene-
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ral de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, així 
com el director de Recursos Humans, el comitè d’em-
presa i els treballadors/es.

Als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de Barcelona, també han tingut lloc diver-
ses reunions, els dies 17, 18 i 19 d’abril, a les quals han 
assistit l’empresa, els treballadors/es, i el director dels 
Serveis Territorials i la Inspecció de Treball.

En termes generals, i pel que fa a les polítiques de 
manteniment del teixit productiu, es manifesta que 
aquestes han esdevingut una de les actuacions priori-
tàries del Govern en un entorn de crisi econòmica en 
el que és crític defensar l’actual teixit productiu, per 
tal de garantir la continuïtat de l’activitat i dels llocs de 
treball. Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat 
ha impulsat un protocol d’actuacions davant els pro-
cessos de reestructuració industrial.

En el referit protocol s’estan duent a terme actuacions 
que es poden dividir en dues fases, una primera de de-
tecció de les situacions de risc i una segona de gestió 
de la reestructuració, que seria en la que s’inscriuen 
les actuacions en relació a les plantes de Ficosa al Va-
llès Occidental.

En la gestió de la reestructuració, el paper del Govern, 
a través del Departament d’Empresa i Ocupació, con-
sisteix en acompanyar als actors implicats en tot el 
procés, per tal de trobar una solució a mig i llarg ter-
mini, que garanteixi la continuïtat de l’activitat indus-
trial i minimitzi els efectes sobre l’ocupació, tant la di-
recta com l’afectació a empreses de la cadena de valor.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no donar suport al 
Festival de Blues de Barcelona
Tram. 314-02171/10

Resposta del Govern
Reg. 26316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02171/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no donar suport al Festival de Blues 
de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

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

L’única sol·licitud de subvenció que consta del Festival 
de Blues de Barcelona correspon a l’any 2007. Aquest 
expedient es va arxivar per renúncia de l’interessat.

D’altra banda, el DOGC núm. 6399, de 18 de juny de 
2013, publica la Resolució CLT/1275/2013, de 28 de 
maig, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Con-
sell d’Administració de l’Institut Català de les Empre-
ses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques 
que han de regir la concessió de subvencions del sector 
de la música. L’annex 4 d’aquesta resolució correspon 
a les bases específiques que han de regir la conces-
sió de subvencions a festivals, cicles o temporades de 
música que tinguin un interès estratègic per al sector 
musical. Aquestes bases estableixen els requisits per a 
sol·licitar les subvencions així com els destinataris que 
s’hi poden acollir, que poden ser tant empreses com 
entitats sense afany de lucre.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis d’emergències mèdiques 
de l’Alt Penedès
Tram. 314-02182/10

Resposta del Govern
Reg. 26341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02182/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis d’emergències mèdiques de l’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 Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que els 
serveis d’emergències i urgències del SEM a la comar-
ca de l’Alt Penedès són els següents:

– Vilafranca:  2 unitats de SVB 24h
 1 unitat de SVI 24h

– Sant Sadurní d’Anoia:  1 unitat de SVB 24h

– Els Monjos:  1 unitat de SVB de 12h

– Sant Quintí de Mediona: 1 unitat de SVB de 12h

Barcelona, 26 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya amb dues persones 
condemnades a pagar una quantitat de di-
ners a l’empresa
Tram. 314-02219/10

Resposta del Govern
Reg. 26338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02219/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la negociació de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya amb dues persones condemnades a pagar una 
quantitat de diners a l’empresa

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

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

La sentència del Tribunal Suprem, notificada el juny 
de 2012, condemnava els expresidents d’FGC a pagar 
2.718.035,08 € a l’empresa. Sota aquesta premissa, en 
data 28 de setembre de 2012, FGC va demanar a l’Au-
diència Provincial de Barcelona l’esbrinament patri-
monial d’ambdós expresidents per tal de quantificar el 
rescabalament.

Aquest s’està duent a terme de conformitat amb el 
procediment d’execució previst a la normativa, que 
obliga a complir una sèrie de requisits formals, com 
ara a rebre autorització judicial per a fer determinats 
tràmits, i a convocar, quan s’escau, el Consell d’FGC 
per a autoritzar determinats acords. Els Consells 
d’Administració d’FGC de data 25 de març de 2013 i 
4 de juny de 2013 han estat informats de l’estat de les 
negociacions.

Finalment, en aplicació dels tràmits d’execució de 
sentència, el Sr. Herce ha lliurat a l’Audiència l’im-
port de 98.356,54 €, que ha estat ingressat a FGC, i 
ha arribat a un acord d’ingrés de 200 € mensuals als 
comptes de l’empresa. Per la seva banda, el Sr Roig 
ha ofert el lliurament a FGC de dos finques per un 
import total de 548.303,78 €, el que ha estat aprovat 
pel Consell d’Administració de l’empresa celebrat el 
dia 4 de juny de 2013. Aquest fet ha estat comunicat a 
l’Audiència Provincial de Barcelona per tal d’articu-
lar el canvi a nom d’FGC.

Davant la denegació d’indult del Consejo de Ministros 
a ambdós imputats en data 19 d’abril de 2013, el Sr 
Herce i el Sr Roig han ingressat al centre penitenciari 

de Quatre Camins amb data 21 de maig de 2013 i 22 
de maig de 2013 respectivament.

Barcelona, 17 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’elaboració d’un pla per a assumir la ges-
tió, el transport i la distribució de l’energia
Tram. 314-02220/10

Resposta del Govern
Reg. 26128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02220/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un pla per a assumir la gestió, el trans-
port i la distribució de l’energia

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
Departament ha iniciat treballs interns preliminars per 
determinar la millor manera d’assolir els objectius de 
l’esmentat acord.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports destinats al Pla de barris 
el 2012
Tram. 314-02226/10

Resposta del Govern
Reg. 26279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02226/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els imports destinats al Pla de barris el 2012

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

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

El Govern va fer efectius pagaments en concepte del 
Programa de barris per un import de 27.699.938,90 € 
als ajuntaments següents:

Anglès, Arbúcies, Artesa de Segre, Badalona, Banyo-
les, Barberà del Vallès, Besalú, Les Borges Blanques, 
Cambrils, Cardona, Centelles, Gavà, Granollers, Igua-
lada, Llagostera, Manresa, Martorell, Mataró, Mollet 
del Vallès, Montblanc, Montcada i Reixac, Òdena, La 
Pobla de Lillet, Ponts, Ripoll, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Joan de les Abadesses, San-
ta Margarida de Montbui, Sant Marti de Tous, Santa 
Perpetua de Mogoda, Solsona, Súria, Torelló, Tremp, 
Ulldecona, Viladecans, Vilanova del Camí, Vilanova i 
la Geltrú, El Vendrell.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la clausura de l’abocador de coll Cardús 
i sobre l’ampliació demanada per Tratesa
Tram. 314-02227/10

Resposta del Govern
Reg. 26280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02227/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la clausura de l’abocador de coll Cardús i sobre l’am-
pliació demanada per Tratesa

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marc Sanglas i Alcantarilla

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 
314-02227/10 a 314-02234/10, amb les següents con-
sideracions:

L’activitat del dipòsit controlat de coll Cardús, gestio-
nat per I’empresa Tratesa, està sotmesa a allò que re-
cull l’ampliació de la seva autorització ambiental de 
7/12/2009.

Posteriorment, l’empresa va presentar una sol·licitud de 
modificació no substancial en la qual demanava una no-
va modificació de la morfologia de clausura que com-
portava una ampliació del dipòsit. El passat 7 de maig la 
Ponència Ambiental va dictar la proposta de resolució 

pel que fa a aquest canvi. Aquesta modificació ha su-
posat un increment de 1.218.330 m3 en la capacitat del 
dipòsit amb relació a l’autorització ambiental de 2009. 
Aquest increment de volum està previst es realitzi en al-
çada, en el mateix vas autoritzat i per tant no s’ocuparan 
nous terrenys. Tampoc es canvia la tipologia del residu 
a dipositar.

Els gestors de residus en general, i els dipòsits contro-
lats en particular, estan sotmesos a un règim de con-
trol establert a la normativa específica per a aquestes 
instal·lacions, que inclou obligacions pel que fa a la su-
perfície d’explotació, a la morfologia, a la impermea-
bilització del vas, a l’entrada de residus, a la gestió de 
les aigües pluvials, lixiviats i gasos a la vigilància del 
medi que es troba en contacte amb el dipòsit. Alhora, 
els dipòsits, com a gestors de residus, estan inclosos en 
un programa de control i inspecció per part de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, que té com a objectiu ve-
rificar l’adequació de la instal·lació i de l’explotació a 
allò que estableixen la normativa i l’autorització am-
biental. En aquest control s’inclou l’explotació en con-
junt, les quantitats i tipus de residus admesos, la gestió 
dels lixiviats, dels gasos i de les aigües pluvials, la do-
cumentació, la vigilància ambiental, el volum diposi-
tat, etc. Pel que fa a l’abocador de coll Cardús, durant 
l’any 2012 s’han dut a terme 101 visites dins el progra-
ma esmentat.

El Centre de tractament de residus de Vacarisses és 
una instal·lació de gestió de residus legalitzada, per 
la qual cosa està sotmesa a les condicions establertes 
a la normativa aplicable i en els seus permisos, així 
com en el seu pla de vigilància ambiental. Alhora, és 
una de les infraestructures resultants de l’aplicació del 
Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de 
residus municipals. Per tant, més enllà dels controls 
a què estan obligats, la instal·lació està sotmesa als 
programes de supervisió i control que porta a terme 
l’Agència de Residus de Catalunya i, addicionalment, 
a un seguiment específic que es centra en els aspectes 
de funcionament i d’explotació. Aquest seguiment ad-
dicional implica la realització de visites i l’avaluació 
de la informació de gestió que facilita l’explotador pe-
riòdicament.

El resultat del control ambiental inicial de l’establi-
ment Centre de Tractament de Residus del Vallès, dut 
a terme entre el 6 d’abril i el 20 de juliol de 2012, va 
tenir una declaració final de favorable.

De la documentació aportada per l’entitat es constata 
que les instal·lacions de l’activitat no s’han executat de 
forma completa, en particular, la instal·lació de tracta-
ment FORM està pendent d’execució i sense data pre-
vista per a la seva implementació.

Les modificacions de la normativa vigent en matèria de 
prevenció i control ambiental d’activitats (Llei 20/2009, 
de 4 de desembre), dutes a terme amb la Llei 9/2011 i 
Llei 5/2012, han comportat que activitats legalitzades 
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quedin incloses en un annex diferent al què va servir 
perquè l’administració competent atorgués l’autoritza-
ció ambiental (AA) o la llicència ambiental (LLA), i 
que manté la seva vigència com a títol habilitant per a 
l’exercici de l’activitat.

Aquest és el cas d’aquest establiment, que ara que-
da classificat en el codi 10.7 de l’annex I.2 de la Llei 
20/2009, atès que la capacitat especificada a la seva 
llicència ambiental és superior a 100.000 t/any.

Per aclarir aquest aspecte, s’han publicat al web 
d’aquest Departament uns criteris que estableixen 
que els controls ambientals s’hauran de presentar i es 
tramiten per l’òrgan corresponent de l’administració 
competent que va atorgar l’autorització o la llicència 
ambiental vigent. Per tant, en el cas específic de l’esta-
bliment de UTE-CTR Vallès, atès que encara disposa 
d’una llicència ambiental atorgada per l’ajuntament de 
Vacarisses, és aquest l’òrgan competent per fer el se-
guiment de la llicència ambiental.

Pel que fa als possibles incidents rellevants que s’han 
produït en el Centre de Tractament de Residus del Va-
llès, l’Ajuntament informa periòdicament de l’existèn-
cia d’episodis per olors, sense que aquests s’hagin as-
sociat a cap incidència o anomalia en la instal·lació. La 
detecció d’olors ve determinada, en la majoria dels ca-
sos, per les condicions meteorològiques i de dispersió 
dels contaminants.

La normativa vigent obliga els establiments a verificar 
l’adequació de les instal·lacions a les condicions en les 
que s’han legalitzat i a la normativa aplicable i, en cas 
contrari, regularitzar els seus permisos als canvis que 
calgui efectuar. En el cas d’aquest centre, després dels 
ajustos inicials derivats de la posada en funcionament 
i del compliment del pla de vigilància ambiental, en el 
darrer any no consten anomalies que hagin implicat la 
modificació d’instal·lacions.

A finals de 2012 es va iniciar un expedient sanciona-
dor contra l’empresa explotadora del dipòsit per in-
compliments amb relació a la gestió dels residus iner-
titzats procedents del tractament dels lixiviats. El 
tràmit es troba en fase de valoració d’al·legacions a la 
proposta de resolució, en la qual es proposa una sanció 
de 2.000 euros.

Alhora, el mateix any es va iniciar un expedient san-
cionador, també contra l’empresa explotadora del di-
pòsit, per incompliment de l’autorització de 2009, en 
superar la capacitat autoritzada. El tràmit es troba en 
fase de valoració d’al·legacions a la proposta de resolu-
ció, en la qual, en aquest cas, es proposa una sanció de 
150.000 euros.

D’altra banda s’ha requerit en diverses ocasions als 
establiments abans indicats, que efectuessin mesu-
res correctores addicionals per tal de minimitzar les 
emissions d’olors, aspecte ambiental que és compe-
tència municipal, d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 

20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control am-
biental de les activitats.

D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament 
de Vacarisses es continuen produint episodis per ma-
les olors. També s’ha d’indicar que d’acord a les con-
verses telefòniques mantingudes amb els tècnics de 
l’Ajuntament de Viladecavalls, s’ha notat una disminu-
ció important de l’impacte en aquesta població.

S’han efectuat mesures d’olor en emissió, i s’observa 
una disminució molt important de les olors generades 
a la planta de tractament d’aigües d’Hera Tratesa, una 
vegada implementades les mesures correctores reque-
rides. També s’ha constatat que el biofiltre del CTR 
treballa amb un rendiment global de reducció d’olor 
superior al 95%, i que tècnicament no és possible as-
solir rendiments superiors per aquests equips. Tot i ai-
xò, actualment no es disposen de dades que permetin 
determinar objectivament l’impacte de l’activitat sobre 
la població.

Els controls periòdics efectuats als establiments no 
indiquen cap incompliment dels permisos ambientals 
atorgats.

Si bé no s’ha produït cap augment en la freqüència de 
notificacions de malalties de declaració obligatòria de 
la zona, s’han realitzat els controls de salut que corres-
ponent per edat i sexe.

Els abocadors, malgrat puguin generar males olors, 
són activitats que no comporten l’emissió de compos-
tos contaminants a uns nivells que es puguin preveure 
riscos per a la salut de la població. Cal tenir en compte 
que el llindar de detecció olfactiu dels compostos és 
generalment molt inferior al valor al qual poden pro-
duir efectes perjudicials sobre la salut.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 26280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02227/10.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la perillositat de l’acumulació de ma-
terials a l’abocador de coll Cardús
Tram. 314-02229/10

Resposta del Govern
Reg. 26280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02227/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02227/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control del Centre de Tractament de 
Residus del Vallès Occidental
Tram. 314-02231/10

Resposta del Govern
Reg. 26280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02227/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les anomalies de funcionament detec-
tades en el centre de tractaments de residus 
i en l’abocador de coll Cardús
Tram. 314-02232/10

Resposta del Govern
Reg. 26280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02227/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la imposició de sancions a les empre-
ses gestores de l’abocador de coll Cardús i 
del Centre de Tractament de Residus del Va-
llès Occidental
Tram. 314-02233/10

Resposta del Govern
Reg. 26280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02227/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02227/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02243/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista per a trametre al Parlament el Projecte 
de llei de la funció pública

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 314-02243/10, conjuntament amb les 
número de tramitació 314-02244/10 i 314-02245/10.

Les preguntes formulades s’emmarquen en el pro-
cés de revisió en profunditat de l’Administració de 
la Generalitat i del seu sector públic que el Govern 
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va considerar impulsar com a eix prioritari, des de 
la convicció que la reforma i vertebració de la nos-
tra Administració és una exigència immediata per ga-
rantir-ne la sostenibilitat, i amb l’objectiu d’aconseguir 
una major eficàcia i eficiència que garanteixi la viabili-
tat i la qualitat de la prestació dels serveis.

Aquest procés de revisió es configura, doncs, com una 
oportunitat per consolidar una Administració pública 
catalana moderna i de prestigi, competitiva, i que ofe-
reixi sempre el màxim servei al ciutadà.

És voluntat d’aquest Govern anar cap a una Adminis-
tració eficaç, àgil, tecnificada i competent. Una Ad-
ministració del segle xxi fonamentada en el principi 
de transparència, eficiència, retiment de comptes i 
avaluació constant de l’activitat, dins un entorn ètic 
d’actuació, que enforteixi l’Administració catalana i 
valori el seu principal actiu, els treballadors públics.

El procés de revisió preveu, entre d’altres, la Llei de 
la funció pública catalana i la Llei del directiu públic 
(que suposarà la primera llei a tot l’Estat que reguli 
aquesta qüestió).

Aquest és doncs, un tema prioritari per aquest Govern, 
que treballa per trametre al Parlament, dins d’aquesta 
legislatura, la documentació normativa corresponent 
als projectes de llei esmentats, que permetran aconse-
guir una Administració pública de prestigi, d’instru-
ment fonamental per al progrés del país. Una Admi-
nistració catalana que es configuri com una estructura 
d’Estat.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a trametre al Par-
lament el Projecte de llei de l’Estatut del di-
rectiu públic
Tram. 314-02244/10

Resposta del Govern
Reg. 26123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02243/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02243/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les polítiques públiques per al garan-
timent del caràcter aconfessional de l’Estat
Tram. 314-02247/10

Resposta del Govern
Reg. 26124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02247/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les polítiques públiques per al garantiment del caràcter 
aconfessional de l’Estat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos

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

La Constitució espanyola de 1978 garanteix i regula 
en el seu article 16 el dret de llibertat religiosa. Con-
cretament, en el punt tercer de l’esmentat article esta-
bleix que els poders públics tindran en compte les cre-
ences religioses de la societat espanyola i mantindran 
les consegüents relacions de cooperació amb l’Esglé-
sia catòlica i les altres confessions. Un dret que també 
està explícitament reconegut per la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans. Així, doncs, tant la Constitu-
ció com la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa expli-
citen que els poders públics promouran unes relacions 
de cooperació amb les confessions religioses i tutela-
ran la llibertat religiosa.

D’aquí es desprèn clarament que el Govern ha de pro-
moure i fomentar les relació de cooperació amb les 
confessions religioses i, explícitament, es destaca l’Es-
glésia catòlica. Consegüentment, el caràcter aconfessi-
onal de l’Estat, no s’ha d’interpretar com l’eliminació, 
negació o la indiferència envers el fet religiós. La di-
mensió religiosa, i en el cas de la nostra societat cata-
lana, la tradició cristiana ha de ser fomentada, protegi-
da i tractada amb normalitat.
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D’altra banda, resulta del tot evident i cal reconèixer el 
paper de l’Església catòlica i de les arrels cristianes en 
la configuració de la nostra identitat cultural, social, 
històrica i política. Aquest reconeixement s’inscriu en 
una valoració positiva global del fet religiós, no només 
per al conjunt de les tradicions religioses presents a 
casa nostra sinó per al conjunt de la societat catalana. 
La neutralitat, la no ingerència, no comporta indife-
rència dels poders públics davant dels valors positius 
presents en les confessions religioses. En definitiva, el 
fet religiós no només és una realitat sinó que és un fac-
tor positiu per al bé comú de la societat, que ha de ser 
reconegut i emparat per l’Administració.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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

Resposta del Govern
Reg. 25879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02248/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un nou institut a Canyelles (Garraf)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Joan 
Ignasi Elena Garcia

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

En el proper curs 2013-2014, la Secció d’Institut de 
Canyelles inicia la seva activitat lectiva amb 2 grups 
i 38 alumnes de 1r.

Així mateix, us comuniquem que la nova secció d’ins-
titut s’ubicarà en espais de l’Ajuntament.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 25878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02249/10, 314-02250/10, 314-
02251/10, 314-02252/10,

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la disminució de matrícules a les llars d’infants 
públiques

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:

La informació apareguda en algun mitjà de comuni-
cació no és del tot correcte. La preinscripció i la ma-
trícula a les llars d’infants públiques ha tingut en els 
darrers cursos una disminució del 6,8% i a les llars 
d’infants privades la disminució ha estat de l’11,7%. 
Per tant, la disminució mitjana ha estat del 8,7%.

No us podem facilitar el percentatge de disminució 
de matrícula definitiva atès que aquesta dada s’obté 
a l’inici de curs, que és quan es fa efectiva la matrí-
cula amb les darreres assignacions de les places es-
colars i les dades no estan processades fins a finals 
d’octubre.

Tot seguit us facilitem les dades dels dos darrers cur-
sos, on també s’aprecia una davallada, tot i que el con-
text pressupostari no era el mateix d’ara:

Matrícula Llars 
d’Infants

Curs 
2011/2012

Curs 
2012/2013

Percentatge

Pública 56.765 52.914 -6,8%
Privada 35.238 31.129 -11,7%

Total 92.003 84.043 -8,7%

Aquesta davallada de matrícula, més que per motiu 
pressupostari, ha estat per altres situacions conjuntu-
rals com són la baixa natalitat, l’emigració i l’impacte 
de l’atur en les famílies. Concretament, segons les da-
des de l’Idescat, l’índex de natalitat a Catalunya ha tin-
gut la variació següent, clarament a la baixa:

2008 2009 2010 2011

89.024 84.849 84.015 80.861

Les polítiques de foment per a l’increment de la natali-
tat i de la infància es veuen en aquests moments sense 
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possibilitat d’augmentar el seu pressupost i, per tant, 
la situació actual no aporta una solució a curt termini.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 25878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02249/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 25878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02249/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva aportació a les llars d’infants 
públiques amb relació a la disminució de les 
matriculacions
Tram. 314-02252/10

Resposta del Govern
Reg. 25878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02249/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02268/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les notificacions de reducció pressupostària del CatSa-
lut a les empreses de transport sanitari

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

Les notificacions de reducció pressupostària a les em-
preses de transport sanitari s’han realitzat mitjançant 
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya de les tarifes per al 2013 (DOGC núm. 6387) 
aprovades prèviament pel Consell de Direcció del Cat-
Salut el dia 16 de maig. L’Ordre SLT/99/2013, de 24 
de maig, estableix per a l’any 2013 les tarifes màximes 
dels serveis de transport sanitari no urgent que convin-
gui o contracti el Servei Català de la Salut.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02271/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte museístic i l’ús que es donarà a dos pave-
llons de Fira de Barcelona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Joan Ignasi Elena Garcia
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En resposta a les preguntes a respondre per escrit NT 
314-02271/10 a 314-02280/10, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, us informo del següent:

El proppassat 2 d’abril, la Generalitat de Catalunya, 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, la Fira de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van subscriure 
un acord de col·laboració per promoure un gran espai 
cultural a la muntanya de Montjuïc. Aquesta declara-
ció d’intencions recull la voluntat de les parts d’arri-
bar a un acord definitiu. Tan bon punt es concretin les 
actuacions a desenvolupar es posaran en coneixement 
d’aquesta cambra.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat que la col·lecció Thys-
sen es traslladi als pavellons de Fira de Bar-
celona que es volen habilitar com a recintes 
museístics
Tram. 314-02272/10

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02271/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02271/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02271/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02271/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció del manteniment dels pa-
vellons de la fira habilitats com a recintes 
museístics
Tram. 314-02276/10

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02271/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’incrementar les aportaci-
ons al Museu Nacional d’Art de Catalunya si 
assumeix el manteniment dels pavellons de 
la fira habilitats com a recintes museístics
Tram. 314-02277/10

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02271/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat entre les reduccions 
pressupostàries a les institucions culturals 
i el projecte, el manteniment i la posada en 
marxa dels pavellons de Fira de Barcelona 
habilitats com a recintes museístics
Tram. 314-02278/10

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02271/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi de la funció dels pavellons de 
Fira de Barcelona que es volen habilitar com 
a recintes museístics en el conjunt d’equipa-
ments d’arts visuals
Tram. 314-02279/10

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02271/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció dels pavellons de Fira de Bar-
celona que es volen habilitar com a recin-
tes museístics en el conjunt d’equipaments 
d’arts visuals
Tram. 314-02280/10

Resposta del Govern
Reg. 26317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02271/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02287/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge d’adaptació a persones amb mobilitat 
reduïda de les línies del metro

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-02287/10 
a 314-02291/10, amb les següents consideracions:

Us adjunto, en Annex I, les dades d’adaptació de ca-
dascuna de les línies i de les estacions del metro de 
Barcelona.

A totes les línies del metro de Barcelona s’han iniciat 
obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduï-
da. Actualment es troben en obres dues estacions a la 
línia L3 i una estació a la línia L5. D’altra banda, a cap 
estació hi ha les obres d’adaptació per a persones amb 
mobilitat reduïda aturades.

El conjunt d’estacions del metro de Barcelona pendents 
d’iniciar les obres d’adaptació per a persones amb mo-
bilitat reduïda, desglossat per línies, és el següent:

– A la línia L1 queden pendents 5 estacions: Rambla Just 
Oliveras, Plaça de Sants, Espanya, Urquinaona i Clot

– A la línia L3 queden pendents 5 estacions: Zona 
Universitària, Espanya, Poble Sec, Passeig de Gràcia 
i Vallcarca
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– A la línia L4 queden pendents 6 estacions: Mara-
gall, Verdaguer, Urquinaona, Jaume I, Ciutadella-Vila 
Olímpica i Poblenou

– A la línia L5 queden pendents 4 estacions: Maragall, 
Verdaguer, Plaça de Sants i Collblanc

El calendari previst per l’inici d’aquestes obres es co-
neixerà un cop quedin assignades les corresponents 
partides pressupostàries.

Barcelona, 20 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

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

Resposta del Govern
Reg. 26281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02287/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02287/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de metro que tenen atu-
rades les obres d’adaptació per a persones 
amb mobilitat reduïda
Tram. 314-02290/10

Resposta del Govern
Reg. 26281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02287/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02287/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02292/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge d’adaptació a persones amb mobilitat 
reduïda de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-02292/10 a 314-02296/10, amb les següents con-
sideracions:

Us adjunto, en Annex I, les dades d’adaptació de ca-
dascuna de les línies i de les estacions dels Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
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La línia Barcelona - Vallès és l’única que no té la to-
talitat de les estacions adaptades per a persones amb 
mobilitat reduïda. Les estacions pendents d’iniciar 
aquestes obres són les de Sarrià i del Peu del Funicu-
lar descendent. Actualment s’estan realitzant les obres 
d’adaptació de l’estació de Gràcia. La finalització de 
les obres d’adaptació de l’estació del Putxet depèn de la 
finalització del tram III de la línia 9 de metro.

Barcelona, 20 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

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

Resposta del Govern
Reg. 26282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02292/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya en què s’han iniciat les 
obres d’adaptació per a persones amb mo-
bilitat reduïda
Tram. 314-02294/10

Resposta del Govern
Reg. 26282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02292/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02292/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02292/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02297/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi informatiu o el projecte tècnic per al soterra-
ment de les vies del tren de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya entre els barris de Can Feu i Gràcia, 
de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Marc Sanglas i Alcantarilla

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-02297/10 a 
314-02302/10, amb les següents consideracions:



9 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 117

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 58

L’estudi informatiu per al soterrament de la línia de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell en el 
marc de les obres de perllongament dels FGC a la ciutat 
fins al passeig de Can Feu, es troba en fase de redacció. 
Quan es finalitzi es coneixerà el cost estimat de l’actuació.

D’acord amb l’establert al conveni signat entre aquest 
departament, l’Ajuntament de Sabadell, FGC, i Infra-
estructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, per 
a la integració urbana de la línia d’FGC als barris de 
Gràcia i Can Feu de Sabadell, l’actuació haurà de ser 
sufragada per les plusvàlues urbanístiques que un can-
vi de planejament pugui generar.

Paral·lelament a l’aprovació de la modificació del pla-
nejament urbanístic es farà l’exposició a informació 
pública de l’estudi informatiu.

El soterrament dels FGC fins al passeig de Can Feu 
de Sabadell s’executarà en el moment que la seva vi-
abilitat econòmica, d’acord amb l’establert al conveni, 
estigui garantida.

D’altra banda el projecte de perllongament de la línia 
d’FGC a Sabadell i, per tant, les obres contractades, 
no preveuen el soterrament fins el passeig de Can Feu.

El projecte de perllongament de la línia d’FGC a Sa-
badell i el soterrament són actuacions independents, 
que poden ésser dutes a terme de manera no simultà-
nia sense que això hagi de suposar cap sobrecost.

S’han instal·lat tanques a l’entorn de l’estació Sabadell 
Estació en el marc de l’actuació de perllongament de la 
línia d’FGC a Sabadell, actualment en execució que se-
paren de l’àmbit públic el recinte d’obres previst en el 
projecte, i garanteixen la seguretat dels veïns de la zona.

Amb l’objectiu de minimitzar les molèsties derivades 
de l’execució de les obres, en particular pel que fa als 
nivells de soroll, s’han instal·lat diversos apantalla-
ments acústics.

Barcelona, 20 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del soterrament de les vies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
entre els barris de Can Feu i Gràcia, de Bar-
celona
Tram. 314-02298/10

Resposta del Govern
Reg. 26283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02297/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02297/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02297/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02297/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la segu-
retat dels veïns dels barris de Can Feu i Grà-
cia, de Barcelona, afectats per les obres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-02302/10

Resposta del Govern
Reg. 26283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02297/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vaga de conductors de l’empresa 
Nou Barris BCN
Tram. 314-02303/10

Resposta del Govern
Reg. 26284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02303/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la vaga de conductors de l’empresa Nou Barris BCN es 
mesures preses amb relació als escolars afectats per la 
vaga de conductors de l’empresa Nou Barris BCN

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu, Rocío Martí-
nez-Sampere Rodrigo, Jaume Collboni Cuadrado

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 
314-02303/10 a 314-02306/10, amb les següents con-
sideracions:

El servei de transport a Torre Baró (Nou Barris) gesti-
onat per l’empresa Nous Barris BCN SLU forma part 
del servei de transport urbà de la ciutat de Barcelona, 
la seva regulació i prestació és competència de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB).

El 9 d’abril passat, el Consorci d’Educació de Barce-
lona es va posar en contacte amb totes les escoles de 
Canyelles, Roquetes, Torre Baró i Ciutat Meridiana, 
per identificar el grau d’afectació de la vaga en l’assis-
tència de l’alumnat.

Personal tècnic del Consorci i del Districte van man-
tenir una reunió el mateix dia per valorar la situació 
general i, posteriorment, es van desplaçar a les escoles 
per contrastar la situació amb les direccions. Van po-

der comprovar que havia afectat a 10 alumnes de l’es-
cola Tomàs Moro i 7 alumnes de l’escola Grey.

Davant d’aquesta situació, el Consorci d’Educació va 
notificar a les direccions de les dues escoles que –des 
del dia 10 d’abril i mentre durés la vaga– garantiria el 
servei de menjador en aquests 17 casos. El Consorci 
se’n farà càrrec de la despesa que es pugui originar, 
amb la finalitat d’evitar l’absentisme a la tarda i ga-
rantir la normal escolarització de l’alumnat sense que 
pateixi les conseqüències de la vaga en les activitats 
escolars.

Amb posterioritat, com a resultat del seguiment la si-
tuació, es van identificar nous casos d’alumnat amb di-
ficultats per accedir a les escoles; un alumne de l’es-
cola Elisenda de Montcada i 8 de l’escola Grey. En 
conjunt, per tant, la iniciativa del Consorci d’Educació 
afectava 26 alumnes (10 de Tomàs Moro, 1 d’Elisenda 
de Montcada i 15 de Grey), que van fer ús del servei de 
menjador escolar mentre va durar la vaga.

La vaga va finalitzar el divendres 26 d’abril. En total, 
el Consorci transferirà als centres l’import correspo-
nent al servei de menjador de 26 alumnes durant 13 
dies lectius.

Barcelona, 20 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la situació dels veïns de Torre Baró, al dis-
tricte de Nou Barris de Barcelona, per la vaga 
de conductors de l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02304/10

Resposta del Govern
Reg. 26284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02303/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02303/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació als esco-
lars afectats per la vaga de conductors de 
l’empresa Nou Barris BCN
Tram. 314-02306/10

Resposta del Govern
Reg. 26284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02303/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02324/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estat d’elaboració del Pla de transport de viatgers 
2013-2018

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-02324/10 i 314-02325/10, amb les següents consi-
deracions:

S’està ultimant la redacció interna del projecte de Pla 
de Transport de Viatgers de Catalunya 2013-2020. Es 
preveu que es pugui iniciar la seva tramitació durant el 
segon semestre del 2013 i la seva aprovació pel Govern 
a finals del 2013.

Barcelona, 20 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 26285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02324/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pregunta que els centres de la Xar-
xa Hospitalària d’Utilització Pública formu-
len als pacients sobre si tenen assegurança 
de salut privada
Tram. 314-02335/10

Resposta del Govern
Reg. 25889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02335/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la pregunta que els centres de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública formulen als pacients sobre si te-
nen assegurança de salut privada

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 Instrucció 04/2013. Actuacions amb relació a la 
protecció de l’assegurament i la responsabilitat de 
l’atenció sanitària a càrrec del CatSalut té per objecte 
establir i actualitzar en l’àmbit del Servei Català de la 
Salut (CatSalut) les actuacions en relació amb el dret 
d’accés a l’atenció sanitària mitjançant, per part de les 
entitats proveïdores, les dades mínimes obligatòries 
sobre l’origen, causa, contingència o motiu en el mo-
ment de l’accés a l’atenció o abans de l’alta o de la fina-
lització de l’atenció, per poder facturar els serveis als 
responsables del seu finançament i pagament.

Dit això, els pacients amb dret a l’assistència sanità-
ria pública són atesos sota la cobertura del CatSalut. 
Només en els casos que hi ha un tercer responsable 
(accident de trànsit, targeta sanitària europea, asse-
gurança escolar, assegurança esportiva...), les entitats 
proveïdores de serveis sanitaris gestionen la facturació 
de l’assistència d’acord amb l’entitat que n’és responsa-
ble. A l’Annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de 
setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis co-
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muns del Sistema Nacional de Salut i el procediment 
per a la seva actualització, figura la relació dels supò-
sits en els quals l’assistència sanitària ha de ser recla-
mada a tercers obligats al pagament.

Barcelona, 17 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 26263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02338/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
decisions preses amb relació a la política universitària

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 relació amb la política universitària sobre la «mo-
dificació de l’accés a les Universitats» l’actual siste-
ma d’accés segueix les pautes legals vigents des de fa 
temps. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) 
té l’encàrrec de coordinar les proves d’accés a la univer-
sitat i el deure de fer l’orientació i el procés de preins-
cripció, respectant per sobre de tot la igualtat d’oportu-
nitats i els mèrits acadèmics dels estudiants per accedir 
a les universitats públiques i a la Universitat de Vic.

Els processos d’accés s’han anat millorant, s’han avan-
çat les assignacions i reassignacions (2 de juliol), fun-
ciona des de 2011 un tribunal especial per a dislèctics, 
s’ha mantingut intacte el programa Unidiscat per faci-
litar l’accés dels discapacitats, etc.

El tema de l’accés podria quedar desordenat si en el 
futur i com a resultat de la nova LOMCE fos possible 
un accés particular a cada centre. Per això, el 14 de de-
sembre de 2012 es va celebrar una Junta extraordinà-
ria del CIC al Palau de la Generalitat on es va prendre 
el següent acord per preservar la reconeguda eficàcia 
dels actuals processos d’accés:

«Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya sobre la immersió lingüística i el futur de l’ac-
cés a les universitats públiques de Catalunya

A la vista de l’esborrany actual de la LOMCE presentat pel 
MECD, la Junta vol manifestar-se en dos temes concrets:

– Cal defensar la immersió lingüística a les escoles

La Junta manifesta el seu suport al model d’immersió 
lingüística a les escoles catalanes, després d’una con-
solidada història d’èxit en la formació de les persones i 
en la construcció nacional catalana.

– Cal defensar un accés universitari coordinat

1. La Junta vol manifestar que des de fa 35 anys s’ha 
anat desenvolupant a Catalunya una perfecta coordina-
ció entre les universitats i la Generalitat de Catalunya 
per fer possible un accés als estudis universitaris orde-
nat, basat en proves d’accés i en un procés de preins-
cripció que garanteixi en tot moment la igualtat d’opor-
tunitats, partint de la capacitat i els mèrits acadèmics.

2. D’acord amb l’article 172 de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya vigent, pot correspondre al Govern de 
l’Estat dictar normatives bàsiques d’accés als estudis 
universitaris, però correspon a la Generalitat de Cata-
lunya vetllar (172.2.d) per “la regulació del règim d’ac-
cés a les universitats”. Per tant, administració i univer-
sitats manifesten la seva voluntat de seguir cooperant 
en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya 
per assegurar, com fins ara, un accés coordinat.

3. La Junta manifesta la seva voluntat d’estudiar i ofe-
rir als batxillers de Catalunya, en cas que s’implan-
tés una revàlida per a l’obtenció del títol de batxillerat, 
una prova coordinada d’accés als estudis universita-
ris que complementés la revàlida. Aquesta prova, que 
s’hauria de realitzar de forma anònima i simultània 
a les universitats públiques, inclouria proves especí-
fiques ponderades de matèries relacionades amb els 
graus pertinents i, per als estudiants de secundària de 
Catalunya, una prova de llengua catalana.

4. La Junta considera imprescindible mantenir el pro-
cés de preinscripció per a les universitats públiques i la 
Universitat de Vic, basat en la nota final d’accés fruit 
de la ponderació de la revàlida (60%) i de les proves 
complementàries (40%). El procés de preinscripció ha 
de garantir, segons l’oferta de places i llur demanda, 
un accés ordenat d’acord amb una llista de preferènci-
es de l’estudiantat.

Barcelona, 14 de desembre de 2012»

Els temes d’accés són sempre acordats en la Comissió 
d’Accés i Afers Estudiantils, en la Junta del CIC i en 
la Conferència General del CIC. En tot moment, el po-
sicionament del Govern davant les autoritats minis-
terials del govern central ha estat reivindicar, d’acord 
amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el dret català 
a fer el seu propi accés i la voluntat del Govern i les 
Universitats de coordinar-se en aquest tema.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’institut de referència per a la Pobla 
de Claramunt (Anoia)
Tram. 314-02340/10

Resposta del Govern
Reg. 25881 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02340/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’institut de referència per a la Pobla de Claramunt 
(Anoia)

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:

Els alumnes de la Pobla de Claramunt s’escolaritzen 
a la SES de Vallbona d’Anoia (2L) i actualment és en 
mòduls prefabricats. Us fem saber que la construcció 
de l’esmentat centre està planificat.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a identificar els alum-
nes de quart curs d’educació secundària 
obligatòria que no han participat a les pro-
ves d’avaluació
Tram. 314-02354/10

Resposta del Govern
Reg. 25877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02354/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a identificar els alumnes de quart curs 
d’educació secundària obligatòria que no han partici-
pat a les proves d’avaluació

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 4.571 alumnes que no han participat en les proves 
d’avaluació responen a diferents perfils:

– Alguns responen als criteris de possible exempció 
previstos en el punt 5 de la Resolució ENS/2544/2012, 
de 20 de novembre, per la qual s’aproven les directrius 
per a la realització de la prova d’avaluació de quart 
curs de l’educació secundària obligatòria.

– Altres no van ser presents els dies de les proves per 
malaltia o altres incidències.

Representen un 7% del total d’alumnes convocats, per-
centatge que es pot considerar normal en avaluacions 
d’aquestes característiques.

Els criteris per a les exempcions els fixa la mateixa 
Resolució de convocatòria:

– Alumnes nouvinguts que procedeixen d’un país es-
tranger i s’han incorporat al sistema educatiu català en 
els dos darrers anys sense tenir un coneixement sufici-
ent de les llengües de la prova.

– Alumnes amb necessitats educatives especials deri-
vades de discapacitats motrius, psíquiques o sensori-
als, i els alumnes amb necessitats educatives especials 
derivades de trastorns greus de la conducta o de la per-
sonalitat que repercuteixen en desfasaments greus de 
l’aprenentatge i que tinguin, en qualsevol dels casos, 
un pla individualitzat aprovat.

– Alumnes amb malaltia prolongada que no puguin 
assistir al centre.

Els criteris d’exempció d’aquesta avaluació han estat 
definits pel Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat i continguts en l’esmentada Resolució de convo-
catòria. Cal dir també, que aquests criteris responen a 
paràmetres internacionals en avaluacions externes de 
resultats d’alumnes.

La supervisió de l’aplicació d’aquests criteris ha estat 
responsabilitat de la Subdirecció General de la Inspec-
ció d’Educació, mitjançant la tasca dels inspectors de 
centre i dels presidents de les comissions territorials 
d’aplicació de les proves.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies educatives de l’Escola Els 
Ganxets, de Reus (Baix Camp), per als cur-
sos 2013-2014 i 2014-2015
Tram. 314-02355/10

Resposta del Govern
Reg. 25880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02355/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies educatives de l’Escola Els Ganxets, de Reus 
(Baix Camp), per als cursos 2013-2014 i 2014-2015

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:

Pel que fa a la relació de línies educatives, per al curs 
2013-2014 s’ha reduït 1 grup de P3 a l’Escola Els Gan-
xets de Reus, després de la preinscripció per manca de 
demanda en aquest centre.

Cal tenir en compte que la resta d’escoles del municipi 
podia escolaritzar tota la població de P3 del munici-
pi, i el curs 2014-2015 es preveu una forta davallada 
d’inscripcions, per la qual cosa es perdrien de l’ordre 
de sis grups. És per això que caldrà analitzar a quins 
centres afectaria aquesta reducció.

Pel que fa a la construcció del nou centre, us informo 
que el conveni signat amb l’Ajuntament de Reus per a 
la construcció d’un nou institut escola s’ha rescindit, 
atès que el centre previst és una escola. En aquests mo-
ments, el Departament d’Ensenyament analitza el seu 
possible dimensionament, i l’actuació es podrà dur a 
terme quan les disponibilitats pressupostàries del Go-
vern de la Generalitat ho permetin.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 26318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02372/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de subvencions per al foment i l’orga-
nització de festivals de cinema del 2013

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:

Las bases per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a l’organització a Ca-
talunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així 
com per fer-ne promoció i difusió es van publicar al 
DOGC núm. 6392, de 7 de juny de 2013.

La convocatòria, amb indicació de la dotació prevista, 
es va publicar al DOGC núm. 6399, de 18 de juny de 
2013. El termini de presentació de sol·licituds finalitza 
el proper 23 de juliol.

Barcelona, 27 de juny de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Resposta del Govern
Reg. 26319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02373/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import previst per a l’organització de la mostra de ci-
nema llatinoamericà de Lleida (Segrià)

Grup Parlamentari: GP PPC

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

Las bases per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per a l’organització a Ca-
talunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així 
com per fer-ne promoció i difusió es van publicar al 
DOGC núm. 6392, de 7 de juny de 2013. Aquestes ba-
ses estableixen els requisits per a sol·licitar les subven-
cions així com els destinataris que s’hi poden acollir. 
Així mateix, el punt 7 de l’annex 7 d’aquestes bases 
determina quins són els criteris de valoració.

La convocatòria, a la qual es podria acollir, entre d’al-
tres, la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida, 
es va publicar al DOGC núm. 6399, de 18 de juny de 
2013 amb indicació de la dotació prevista. El termini 
de presentació de sol·licituds finalitza el proper 23 de 
juliol.

Barcelona, 27 de juny de 2013

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

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

Resposta del Govern
Reg. 25890 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02405/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les derivacions internes d’activitat quirúrgica 
en intervencions amb temps garantit entre hospi-
tals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública 
del 2011 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-02405/10 i 
314-02406/10 es responen de forma conjunta.

Les derivacions internes d’activitat quirúrgica en in-
tervencions amb temps garantit entre diferents hospi-
tals del SISCAT els anys 2011, 2012 i 2013 es detallen 
en l’annex.

Durant el període 2009 a 2013, no s’ha efectuat cap 
derivació a centres que no pertanyen al SISCAT i, per 
tant, no s’ha produït cap despesa.

Barcelona, 17 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 derivació de l’activitat addicional en 
centres privats del 2009 ençà
Tram. 314-02406/10

Resposta del Govern

Reg. 25890 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02405/10.

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

Resposta del Govern

Reg. 25891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02431/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la posada en marxa del CAP Llefià - Gran Sol, de Ba-
dalona (Barcelonès)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Manuel Reyes López, Jordi Roca Mas

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

Està previst que durant el mes de juny es pugui fer la 
recepció de l’obra del Centre d’Atenció Primària Lle-
fià - Gran Sol de Badalona.

Actualment s’està treballant en el pla d’equipaments i en 
la redacció del plec de clàusules dels concursos per a fer 
la compra d’aquest equipament. Una vegada resolts els 
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corresponents concursos es procedirà a la instal·lació dels 
equipaments.

Barcelona, 17 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement previ a l’aprovació ini-
cial del Pla d’ordenació urbanística munici-
pal de Cabrils (Maresme) de la intenció de 
requalificar els terrenys d’ús agrari
Tram. 314-02466/10

Resposta del Govern
Reg. 25835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02466/10 i 314-2467/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el coneixement previ a l’aprovació inicial del Pla d’or-
denació urbanística municipal de Cabrils (Maresme) 
de la intenció de requalificar els terrenys d’ús agrari

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

L’IRTA ha tingut coneixement per part de l’Ajun-
tament de Cabrils, després de l’aprovació inicial del 
POUM en Ple extraordinari el 18 d’abril.

Barcelona, 17 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 
sobre el coneixement previ a l’aprovació ini-
cial del Pla d’ordenació urbanística munici-
pal de Cabrils (Maresme) de la intenció de 
requalificar els terrenys d’ús agrari
Tram. 314-02467/10

Resposta del Govern
Reg. 25835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02466/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intenció de traslladar l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries de 
Ca brils (Maresme)
Tram. 314-02468/10

Resposta del Govern
Reg. 25836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02468/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la intenció de traslladar l’Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries de Cabrils (Maresme)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Pere Aragonès i Garcia

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

Al centre de Cabrils romandran el gruix dels efectius 
actuals pertanyents als programes de patologia vegetal 
i entomologia, així com tots els camps experimentals 
de camp del programa de genòmica vegetal.

Barcelona, 17 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 
sobre el protocol d’actuació amb relació a 
les visites dels familiars als interns dels cen-
tres penitenciaris
Tram. 314-02494/10

Resposta del Govern
Reg. 25866 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02494/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol d’actuació amb relació a les visites dels fa-
miliars als interns dels centres penitenciaris

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 el número de tramitació 314-



9 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 117

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 66

02494/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 l’Informe del Comitè Europeu per a 
la Prevenció de la Tortura i de les Penes o 
Tractes Inhumans o Degradants
Tram. 314-02495/10

Resposta del Govern
Reg. 25867 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02495/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de 
la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degra-
dants

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 el número de tramitació 314-
02495/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 l’ocupació de les galeries de la presó 
Model, de Barcelona
Tram. 314-02496/10

Resposta del Govern
Reg. 25868 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02496/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació de les galeries de la presó Model, de Bar-
celona

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 el número de tramitació 314-
02496/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 el protocol de detecció de maltracta-
ments a interns de la presó Model, de Bar-
celona
Tram. 314-02497/10

Resposta del Govern
Reg. 25869 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02497/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol de detecció de maltractaments a interns de 
la presó Model, de Barcelona

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 el número de tramitació 314-
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02497/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 el tancament i el trasllat de la presó 
Model, de Barcelona
Tram. 314-02498/10

Resposta del Govern
Reg. 25870 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02498/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament i el trasllat de la presó Model, de Barcelona

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 el número de tramitació 314-
02498/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 les condicions del crèdit concedit per 
CaixaBank a la Generalitat
Tram. 314-02499/10

Resposta del Govern
Reg. 26264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02499/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les condicions del crèdit concedit per CaixaBank a la 
Generalitat

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

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

Les característiques de l’emissió de deute a què es refe-
reix el diputat es troben a la Resolució ECO/1028/2013, 
de 30 d’abril, per la qual es disposa la posada en cir-
culació d’una emissió de deute públic de la Generali-
tat de Catalunya i se’n dóna publicitat, publicada al 
DOGC de 16.5.2013.

Barcelona, 26 de juny de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de suïcidis de presos i els 
centres penitenciaris on es van donar el 2011
Tram. 314-02585/10

Resposta del Govern
Reg. 25871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02585/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de suïcidis de presos i els centres peniten-
ciaris on es van donar el 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites amb els números de tra-
mitació 314-02585/10, 314-02586/10 i 314-02587/10, 
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amb la informació facilitada per la Direcció General 
de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 es-
crit sobre el nombre de suïcidis de presos 
i els centres penitenciaris on es van donar 
el 2012
Tram. 314-02586/10

Resposta del Govern
Reg. 25871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02585/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de suïcidis de presos 
i els centres penitenciaris on s’han donat 
el 2013
Tram. 314-02587/10

Resposta del Govern
Reg. 25871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02585/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’activacions del protocol 
de prevenció de suïcidis als centres peniten-
ciaris el 2011
Tram. 314-02588/10

Resposta del Govern
Reg. 25872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02588/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’activacions del protocol de prevenció de 
suïcidis als centres penitenciaris el 2011

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 conjunta 
a les preguntes escrites amb els números de tramita-
ció 314-02588/10, 314-02589/10, 314-02590/10, 314-
02591/10 i 314-02592/10, amb la informació facilitada 
per la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 el nombre d’activacions del protocol 
de prevenció de suïcidis als centres peniten-
ciaris el 2012
Tram. 314-02589/10

Resposta del Govern
Reg. 25872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02588/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’activacions del protocol 
de prevenció de suïcidis als centres peniten-
ciaris el 2013
Tram. 314-02590/10

Resposta del Govern
Reg. 25872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02588/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les revisions del protocol de preven-
ció de suïcidis als centres penitenciaris i els 
recursos que s’hi destinen
Tram. 314-02591/10

Resposta del Govern

Reg. 25872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02588/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de presos que tenen ide-
es suïcides i el nombre d’aquests que reben 
ajuda psicològica
Tram. 314-02592/10

Resposta del Govern

Reg. 25872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02588/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera en què tres presos van ac-
cedir a la teulada del Centre Penitenciari de 
Tarragona el 6 de maig de 2013
Tram. 314-02593/10

Resposta del Govern

Reg. 25873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02593/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la manera en què tres presos van accedir a la teu-
lada del Centre Penitenciari de Tarragona el 6 de 
maig de 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta con-
junta a les preguntes escrites amb els números de tra-
mitació 314-02593/10, 314-02594/10, 314-02596/10, 
314-02597/10, 314-02598/10 i 314-02599/10, amb la 

informació facilitada per la Direcció General de Ser-
veis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 els punts de control que van haver de 
superar tres presos per a accedir a la teula-
da del Centre Penitenciari de Tarragona el 6 
de maig de 2013
Tram. 314-02594/10

Resposta del Govern
Reg. 25873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02593/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes generals dels centres 
penitenciaris que posen en relleu les recents 
fugides de presos
Tram. 314-02595/10

Resposta del Govern
Reg. 25874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02595/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els problemes generals dels centres penitenciaris que 
posen en relleu les recents fugides de presos

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
02595/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el funcionament dels protocols activats 
per la fugida de tres presos del Centre Pe-
nitenciari de Tarragona el 6 de maig de 2013
Tram. 314-02596/10

Resposta del Govern
Reg. 25873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02593/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre unes declaracions del director gene-
ral de Serveis Penitenciaris arran de la fugi-
da de tres presos del Centre Penitenciari de 
Tarragona el 6 de maig de 2013
Tram. 314-02597/10

Resposta del Govern
Reg. 25873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02593/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les instal·lacions del Centre 
Penitenciari de Tarragona
Tram. 314-02598/10

Resposta del Govern
Reg. 25873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02593/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instal·lacions i les mesures de se-
guretat del Centre Penitenciari de Tarrago-
na en relació amb les del Centre Penitenciari 
Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-02599/10

Resposta del Govern
Reg. 25873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02593/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les instal·lacions dels cen-
tres penitenciaris de Figueres (Alt Empordà) 
i de Girona
Tram. 314-02600/10

Resposta del Govern
Reg. 25875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02600/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les instal·lacions dels centres penitenciaris de 
Figueres (Alt Empordà) i de Girona

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 conjunta a 
les preguntes escrites amb els números de tramitació 
314-02600/10 i 314-02601/10, amb la informació faci-
litada per la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 les instal·lacions i les mesures de se-
guretat dels centres penitenciaris de Figue-
res (Alt Empordà) i de Girona en relació amb 
les del Centre Penitenciari Puig de les Bas-
ses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-02601/10

Resposta del Govern
Reg. 25875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02600/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les instal·lacions de la presó 
Model, de Barcelona
Tram. 314-02602/10

Resposta del Govern
Reg. 25876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02602/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les instal·lacions de la presó Model, de Bar-
celona

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Ferran Pedret i Santos

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita amb el número de tramitació 314-
02602/10, amb la informació facilitada per la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 25 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 l’informe emès per la Fiscalia Gene-
ral de l’Estat arran d’una denúncia feta per 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre contra el 
canal Xerta-Sénia
Tram. 314-02610/10

Resposta del Govern
Reg. 25837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02610/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe emès per la Fiscalia General de l’Estat arran 
d’una denúncia feta per la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre contra el canal Xerta-Sénia

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

El Govern parteix de què la zona prevista de rega-
diu a servir el Canal Xerta-Sènia és estructuralment 
deficitària d’aigua i l’arribada i garantia de disposi-
ció d’aquest element constituirà un factor clau per 
a la sostenibilitat econòmica, social i mediambien-
tal d’aquesta zona. El Govern actual ha heretat una 
gestió i planificació durant els anys anteriors de les 
obres, des de la declaració d’impacte ambiental el 
2006 fins al 2010 on només es tendia a fer l’obra del 
canal principal i de la bassa a la que es fa esment. 
L’objectiu de l’actual Govern es parar l’execució del 
canal principal per anar posant en regadiu les parts 
on sigui possible, tot aprofitant l’estructura ja cons-
truïda. Es tracta d’aconseguir un retorn productiu de 
les parts ja fetes, implicant al regants. En aquest sen-
tit s’està elaborant el projecte per poder posar en fun-
cionament el sector 1, sempre que hi hagi demanda 
suficient per part dels regants i ells assumeixin també 
la part de l’obra que els hi pertoca, d’acord amb la 
llei òmnibus.

Barcelona, 17 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 
sobre la recaptació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics
Tram. 314-02611/10

Resposta del Govern
Reg. 26265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02611/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recaptació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

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

Els ingressos en concepte de l’Impost sobre les estades 
en establiments turístics, en els períodes demanats, 
són els següents: 
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Catalunya Barcelona ciutat

Novembre a de-
sembre de 2012 2.876.347,25 € 1.852.085,97 €

1r trimestre de 2013 5.541.610,75 € 3.472.065,27 €

Barcelona, 26 de juny de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cartera de serveis de l’atenció pri-
mària i les mesures per a fer-la més resoluti-
va d’acord amb el Pla d’innovació d’atenció 
primària i salut comunitària
Tram. 314-02634/10

Resposta del Govern
Reg. 26343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02634/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cartera de serveis de l’atenció primària i les mesures 
per a fer-la més resolutiva d’acord amb el Pla d’innova-
ció d’atenció primària i salut comunitària

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 cartera de serveis de l’atenció primària està regu-
lada pel Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiem-
bre, que establece la cartera de servicios comunes del 
sistema nacional de salud y el procedimiento para su 
actualización.

Actualment, el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 
és la principal eina de treball per la reforma del sis-
tema sanitari català per protegir la salut individual i 
col·lectiva, atendre mèdicament i sanitària les persones 
malaltes i desenvolupar la recerca biomèdica.

Un dels tres eixos vertebradors és la transformació 
del model d’atenció per millorar la qualitat, l’acces-
sibilitat i la seguretat en les intervencions sanità-
ries. Els projectes que desenvolupen aquest eix són 
els relacionats amb el programa de prevenció i aten-
ció a la cronicitat, la millora de la resolució en els 
àmbits de relació més freqüent entre l’atenció primà-
ria i l’atenció especialitzada, transformar el model de 
les urgències i la reordenació de l’estructura del terci-
arisme a Catalunya. En l’annex es detallen els projec-
tes per cada línia d’actuació.

El document del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 
i les memòries d’activitat es poden consultar al Canal 
Salut:

h t t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.08bf9901ea011adbe23ffed3b0c0e1a0/?vgnex
toid=2de0fca770bd3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCR
D&vgnextchanel=2de0fca770bd3310VgnVCM2000009
b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Barcelona, 26 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 l’activitat d’urgències a Osona del 
2007 ençà
Tram. 314-02636/10

Resposta del Govern
Reg. 25892 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02636/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat d’urgències a Osona del 2007 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que es dóna 
resposta a la pregunta escrita amb NT 314-02636/10 
mitjançant l’annex.

Barcelona, 17 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del tancament del centre 
de salut de Fenals, de Lloret de Mar
Tram. 314-02646/10

Resposta del Govern
Reg. 25893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02646/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del tancament del centre de salut de Fenals, 
de Lloret de Mar

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les ini-
ciatives parlamentàries amb NT 314-02646/10, 314-
02647/10 i 314-02649 es responen de forma conjunta.

El consultori local de Fenals ocupa, des de la seva po-
sada en funcionament el gener de 2007, un edifici mo-
dular de 400 metres quadrats.

Amb la posada en funcionament del Centre de Salut 
Dr. F. Benito, a la zona del Rieral, i un cop aturat el 
creixement demogràfic de la ciutat, es va replantejar 
la necessitat de mantenir la previsió, de l’any 2005, 
de tres dispositius assistencials a la localitat de Llo-
ret de Mar.

En principi el consultori local de Fenals va ser con-
cebut com un centre que, a més de donar servei als 
residents d’aquesta zona, seria utilitzat per donar ser-
vei als usuaris no residents. Però això no ha estat així, 
més del 99% dels usuaris que utilitzen el consultori de 
Fenals són de Lloret de Mar i els usuaris no residents 
utilitzen gairebé exclusivament el CAP Lloret Centre.

Per aquest motiu, atesa la necessitat de reforçar l’acti-
vitat en els CAP Lloret Centre i el CAP Dr. F. Benito, 
s’ha fet coincidir la data de cessament de l’activitat as-
sistencial d’atenció primària del consultori de Fenals 
amb l’inici de la campanya d’estiu.

La proposta de serveis, pel que fa al CAP Lloret Cen-
tre i el CAP Dr. Francisco Benito, consisteix en man-
tenir l’activitat i serveis que es presten actualment amb 
l’increment d’activitat que suposarà el trasllat del con-
sultori de Fenals.

Pel que fa a l’edifici modular del consultori local de 
Fenals, s’està estudiant la possibilitat que pugui ser 
utilitzat per descongestionar algun servei de l’Hospital 
Comarcal de la Selva.

En relació amb les urgències no hi haurà cap variació 
respecte de l’any passat. Es mantindrà el servei gesti-

onat pel SEM mitjançant el telèfon 061 Catsalut Res-
pon, mentre que l’atenció presencial queda garantida 
per l’Hospital Comarcal de Blanes. A més, durant el 
període estival que va de 23 de juny a 15 de setembre, 
el CAP Lloret Centre obrirà les 24 hores de dilluns a 
diumenge.

També, com en anys anteriors, s’incrementarà la base 
de Lloret de Mar amb una unitat addicional de SVB 
de 24 hores.

L’activitat de visites realitzades des de gener de 2012 a 
abril de 2013 s’adjunta en l’annex.

Barcelona, 17 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 l’activitat als centres de salut de Fe-
nals, de Rieral i Centre, de Lloret de Mar, el 
2012 i el 2013
Tram. 314-02647/10

Resposta del Govern
Reg. 25893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02646/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 25893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02646/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes per a elaborar un pla 
de xarxes de proximitat del sector agroali-
mentari
Tram. 314-02650/10

Resposta del Govern
Reg. 25839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02650/10, 314-02651 i 314-
02652

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla de xarxes de proximitat del sector agroalimentari

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca, Àngel Ros i Do-
mingo

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

El Govern ha iniciat mitjançant el Decret de Venda de 
Proximitat, l’organització i el registre de tots els pro-
ductors de Catalunya en referència a la venda de pro-
ximitat. Des de la seva aprovació, en el mes de gener, 
ja s’han inscrit més de 1.000 productors a la venda de 
proximitat. Un cop registrats tots els productors de 
Catalunya que vulguin establir-se en la venda de pro-
ximitat, es tindrà una dada estabilitzada per detectar 
les necessitats reals i la massa crítica suficient per a 
impulsar el Pla de Xarxes de Proximitat.

Barcelona, 17 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 
sobre la situació dels treballs per a elabo-
rar un pla de xarxes de proximitat del sector 
agroalimentari
Tram. 314-02651/10

Resposta del Govern
Reg. 25839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02650/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 25839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02650/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost de l’empresa 
pública Gestió i Prestació de Serveis de Sa-
lut a la Regió Sanitària del Camp de Tarrago-
na en el període 2003-2013
Tram. 314-02697/10

Resposta del Govern
Reg. 26349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02697/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost de l’empresa pública Gestió i 
Prestació de Serveis de Salut a la Regió Sanitària del 
Camp de Tarragona en el període 2003-2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega, Xavier Sabaté i 
Ibarz

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
les inicia tives parlamentàries amb NT 314-02697/10 
a 314-02699/10 i 314-02701/10 es responen de forma 
conjunta.

En data 13 de març de 2013, es va signar un conve-
ni de col·laboració, coordinació i cooperació en matèria 
de salut del sector sanitari Tarragonès - Baix Penedès, 
entre l’Institut Català de la Salut, l’empresa Pública de 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut i la Xarxa Sani-
tària i Social de Santa Tecla, amb la finalitat de millo-
rar la qualitat assistencial envers la ciutadania, incre-
mentant l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels centres 
i els servis sanitaris i optimitzar la distribució equita-
tiva dels recursos.

En el marc d’aquest conveni, l’empresa pública Ges-
tió i Prestació de Serveis de Salut és l’eix vertebrador 
de la majoria d’accions que es duran a terme. Aquest 
procés evolutiu i dinàmic tindrà la seva prolongació al 
llarg dels propers anys.
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Pel que fa als llits de llarga estada, cal dir que, a la ciu-
tat de Tarragona, en global, hi ha 15 llits més de llarga 
estada. A l’Hospital Sociosanitari Francolí es concer-
ten 15 llits menys de llarga estada però, en canvi, es 
concerta activitat de subaguts, la qual es durà a terme 
en els llits que s’ha alliberat.

El Departament de Salut no contempla la incorporació 
de l’empresa pública de Gestió i Prestació de Salut a 
l’Institut Català de la Salut. Des de la Regió Sanitària 
i en el marc del Pla de Salut de Catalunya 2011 - 2015, 
es potencia la col·laboració entre les diferents proveï-
dors del territori. Per l’any 2013, l’ICS i GIPSS gestio-
naran conjuntament la unitat de subaguts de l’Hospital 
Sociosanitari Francolí.

L’evolució del pressupost de l’empresa pública Gestió 
i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS) es detalla en 
l’annex.

Barcelona, 28 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 les funcions que té atorgades l’empre-
sa pública Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut a la Regió Sanitària del Camp de Tar-
ragona
Tram. 314-02698/10

Resposta del Govern
Reg. 26349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02697/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02697/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 26344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02700/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de llits, el pressupost i els serveis sanitaris 
que gestiona la Xarxa Sant Pau i Santa Tecla

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:

Les dades relatives a la Fundació Sociosanitària i So-
cial Santa Tecla es detallen en l’annex.

Barcelona, 28 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 incorporació de l’empresa pública 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de 
Tarragona, al grup Institut Català de la Salut
Tram. 314-02701/10

Resposta del Govern
Reg. 26349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02697/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’immoble de l’antiga comissaria dels 
Mos sos d’Esquadra del Vendrell (Baix Pe-
nedès)
Tram. 314-02776/10

Resposta del Govern
Reg. 25838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02776/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’immoble de l’antiga comissaria dels Mossos d’Es-
quadra del Vendrell (Baix Penedès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

L’immoble va ser assignat al DAAM en data de 20 de 
maig de 2011. En aquell moment es va comprovar que 
l’edifici i les seves instal·lacions havien estat molt mal-
meses, havien patit robatoris de material de construc-
ció i maquinaria que feien inservible l’edifici en el seu 
estat. Es va valorar que calia fer una obra de reforma 
interior, que suposava una inversió de fins a 500.000 
euros. A partir d’aquest moment el DAAM va dema-
nar a la DG de Patrimoni la desassignació d’aquest im-
moble al Departament per motius de contenció de la 
despesa i donat que no hi ha previsió d’ocupar-lo en 
un futur.

Barcelona, 17 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 
sobre les derivacions fetes pel Servei Català 
de la Salut de les intervencions que s’havien 
de fer a l’Hospital de Mataró a centres sani-
taris privats el 2012 i el 2013
Tram. 314-02777/10

Resposta del Govern
Reg. 26350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02777/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les derivacions fetes pel Servei Català de la Salut de 

les intervencions que s’havien de fer a l’Hospital de 
Mataró a centres sanitaris privats el 2012 i el 2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

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

Els centres als quals han estat derivats els usuaris són 
centres que pertanyen al Sistema integral de salut de 
Catalunya (Siscat). L’any 2012 es van derivar 165 pa-
cients i, de gener a abril de 2013, no s’ha derivat cap 
pacient.

Els pacients derivats a centres del Siscat l’any 2012 van 
ser intervinguts: 80 per varius, 20 pròtesis de genoll i 
65 galindons. Aquestes intervencions quirúrgiques no 
suposen cap cost al CatSalut perquè els centres de destí 
l’assumeixen dins la seva contractació amb el CatSalut.

El CatSalut fa derivacions a centres Siscat per ser més 
equitatius en l’accés i equiparar temps d’espera en els 
territoris. L’Hospital de Mataró no ha tancat cap servei 
sinó que ha modulat l’activitat quirúrgica d’acord amb 
la contractació.

Cal dir que el postoperatori i recuperació es fa al ma-
teix centre on es realitza la intervenció quirúrgica i el 
seguiment és compartit entre els dos centres a través 
de la història clínica compartida de Catalunya. No 
existeix constància de reingressos o complicacions en 
pacients derivats a centres del Siscat.

Barcelona, 28 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum i el percentatge de residus 
municipals del 2012
Tram. 314-02922/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02922/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el volum i el percentatge de residus municipals del 
2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Jordi Terrades i Santacreu

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
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avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-02922/10 a 314-02931/10, amb les següents con-
sideracions:

A juny de 2013, s’està finalitzant el procés de recopila-
ció d’informació estadística i encara no es disposa de 
les dades de gestió de residus de 2012. El balanç de la 
gestió de residus es realitza de forma anual i per anys 
vençuts; les primeres dades no estan disponibles fins a 
primers de juliol.

Tota la informació detallada de la gestió de residus, 
una vegada recopilada la informació que aporten els 
ens locals i altres entitats que participen en la gestió de 
residus municipals, es publiquen al web de l’Agència 
de Residus de Catalunya.

D’altra banda, cal indicar que la informació sobre els 
impropis de les diferents fraccions és una dada que 
aporta informació sobre la qualitat de les recollides 
selectives i que ara per ara es mesura per a aquelles 
fraccions de residus que es recullen selectivament, i 
per les quals els ens locals reben un retorn del cànon 
de disposició.

L’objectiu bàsic de la política de residus incorpora es-
tratègies per a la prevenció, així com la promoció del 
reciclatge per incrementar la valorització dels materi-
als. Els instruments fiscals com els cànons de disposició 
dels residus i el retorn de part de l’import recaptat als 
ens locals en funció dels resultats de recollida i la seva 
qualitat, a més d’altres mesures de tipus tècnic, tenen 
una funció significativa per potenciar la valorització.

A partir del que s’ha exposat, les darreres dades dis-
ponibles sobre la mitjana de recollida selectiva neta de 
Catalunya a 2011 es va situar en el 34,0%, mentre que 
la recollida selectiva bruta va ser del 40,9%. Pel que fa 
als impropis, la mitjana ponderada a Catalunya a 2011 
es va situar en: 13% per la fracció orgànica, 6% pel 
paper i cartró, 2% pel vidre i de 27,9% pels envasos 
lleugers.

Barcelona, 25 de juny de 2013

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de residus impropis en 
la recollida selectiva del 2012 i sobre les me-
sures per a potenciar la valorització
Tram. 314-02923/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02922/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els residus impropis de la fracció tèx-
til del 2012
Tram. 314-02924/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02922/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els residus impropis de la fracció 
d’aparells elèctrics i electrònics del 2012
Tram. 314-02925/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02922/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els residus impropis de la fracció de 
poda del 2012
Tram. 314-02926/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02922/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els residus impropis de la fracció de 
vidre del 2012
Tram. 314-02927/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02922/10.



9 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 117

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els residus impropis de la fracció de 
paper i cartró del 2012
Tram. 314-02928/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02922/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els residus impropis de la fracció or-
gànica del 2012
Tram. 314-02929/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02922/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els residus impropis de la fracció de 
medicaments del 2012
Tram. 314-02930/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02922/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els residus impropis de la fracció 
d’envasos lleugers del 2012
Tram. 314-02931/10

Resposta del Govern
Reg. 26286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02922/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pacients atesos a la uni-
tat de nefrologia de l’Hospital de Bellvitge
Tram. 314-02934/10

Resposta del Govern
Reg. 26351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02934/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pacients atesos a la unitat de nefrologia 
de l’Hospital de Bellvitge

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Celestino Corbacho i Chaves, Marina Ge-
li 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 314-02934/10 a 
314-02938/10 es responen de forma conjunta.

El servei de nefrologia de l’Hospital de Bellvitge, l’any 
2012, va realitzar 961 altes d’hospitalització conven-
cional, 13.586 visites a l’àrea ambulatòria i 3.300 ses-
sions d’hospital de dia.

Pel que fa al nombre de llits disponibles, cal dir que, 
els llits d’aguts s’adeqüen en cada moment a les neces-
sitats i les demandes d’atenció. L’adequació de l’oferta 
de llits és una de les tasques de gestió que realitza cada 
centre hospitalari en funció del seu nivell de resolució. 
Cal dir que el CatSalut no contracta els llits hospita-
laris, i el seguiment de la disponibilitat de llits és una 
mesura indirecta de l’adequació dels recursos d’inter-
nament en èpoques estivals i festives.

Barcelona, 28 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’unitats de l’Hospital de 
Bellvitge en data de l’1 de maig de 2013
Tram. 314-02935/10

Resposta del Govern
Reg. 26351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02934/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’unitats de l’Hospital de 
Bellvitge en data de l’1 de gener de 2011
Tram. 314-02936/10

Resposta del Govern
Reg. 26351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02934/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de llits de l’Hospital de 
Bellvitge en data del 31 d’abril de 2013
Tram. 314-02937/10

Resposta del Govern
Reg. 26351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02934/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de llits de l’Hospital de Bellvit-
ge en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-02938/10

Resposta del Govern
Reg. 26351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-02934/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat laboral del president 
de l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau
Tram. 314-02940/10

Resposta del Govern
Reg. 26352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02940/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la compatibilitat laboral del president de l’Hos-
pital Clínic i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

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:

Amb data 25 de gener de 2011 l’Assessoria Jurídica 
del Departament de Salut va emetre un informe jurí-
dic sobre l’aplicabilitat de la normativa d’incompatibi-
litats en el cas de nomenament de presidents d’òrgans 
de govern –consells d’administració– de les empreses 
públiques adscrites al Departament de Salut, direc-
tament o a través del Servei Català de la Salut, en el 
marc del procés de supressió de la figura de consellers 
delegats remunerats i de renovació de presidents dels 
òrgans de govern.

Aquest informe genèric, sobre la normativa d’incom-
patibilitats, és el que es va tenir en compte en el supò-
sit a què fa referència aquesta pregunta parlamentària.

Barcelona, 28 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a implantar el cribrat-
ge poblacional de càncer de còlon i recte en 
persones de cinquanta a seixanta-nou anys
Tram. 314-02945/10

Resposta del Govern
Reg. 26345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-02945/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari per a implantar el cribratge poblacional 
de càncer de còlon i recte en persones de cinquanta a 
seixanta-nou anys

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:

En el termini establert per al compliment de la Resolu-
ció 157/X s’informarà del calendari previst de desple-
gament del programa.

Barcelona, 28 de juny de 2013

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els motius per a impulsar un expedi-
ent de regulació d’ocupació a la Corporació
Tram. 322-00055/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals no ha volgut 
negociar amb el comitè d’empresa abans de 
presentar l’expedient de regulació d’ocupa-
ció a la Corporació
Tram. 322-00056/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el cost i el finançament de l’expedient 
de regulació d’ocupació a la Corporació
Tram. 322-00057/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre les mesures de reducció pressupostària 
que han aplicat a la Corporació abans de pre-
sentar l’expedient de regulació d’ocupació
Tram. 322-00058/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el garantiment de la qualitat, el rigor i 
la competitivitat de Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio
Tram. 322-00059/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el canvi en els ingressos i les despe-
ses com a conseqüència de l’externalització 
del departament comercial de la Corporació
Tram. 322-00060/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el moment en què es van considerar 
esgotades totes les vies prèvies a la presen-
tació de l’expedient de regulació d’ocupació
Tram. 322-00061/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre el calendari i l’inici de negociacions relati-
ves a l’expedient de regulació d’ocupació
Tram. 322-00062/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió so-
bre l’execució del pressupost de la Corporació
Tram. 322-00063/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els motius per a la suspensió temporal 
de les negociacions dels convenis laborals 
de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00064/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les causes econòmiques que fan ne-
cessària l’aplicació d’un expedient de regu-
lació d’ocupació
Tram. 322-00065/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les causes organitzatives que fan ne-
cessària l’aplicació d’un expedient de regu-
lació d’ocupació
Tram. 322-00066/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les causes productives que fan neces-
sària l’aplicació d’un expedient de regulació 
d’ocupació
Tram. 322-00067/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els criteris d’afectació de l’expedient 
de regulació d’ocupació
Tram. 322-00068/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’impacte d’un expedient de regula-
ció d’ocupació en el procés de creació d’una 
empresa única de mitjans
Tram. 322-00069/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’afectació de l’expedient de regula-
ció d’ocupació en l’organització i l’estructu-
ra actuals de Televisió de Catalunya i Cata-
lunya Ràdio
Tram. 322-00070/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els encàrrecs i el pressupost per als 
programes de commemoració del tres-cen-
tè aniversari dels fets del 1714
Tram. 322-00071/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures de reducció de la plantilla 
de les entitats de la Corporació
Tram. 322-00072/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la limitació de les emissions de les comissi-
ons i els plens del Parlament de Catalunya
Tram. 323-00027/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre la pluralitat i la neutralitat del programa 
Singulars de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00028/10

Substanciació

Sessió núm. 7 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
tinguda el 28.06.2013, DSPC-C 148.
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1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre els 
punts de l’ordre del dia de les sessions ple-
nàries del Parlament que s’han retransmès 
en directe per Televisió de Catalunya
Tram. 325-00049/10

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 26417 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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. 325-00049/10 presentada pel 
diputat Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, amb el text següent: 

Atès que en la present legislatura no es retransmeten 
en directe els plens del Parlament de Catalunya pel ca-
nal 3/24

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

– Des de l’inici de la X Legislatura del Parlament, 
quins punts de l’ordre del dia s’han retransmès en di-
recte pels canals de Televisió de Catalunya, desglossat 
per plens i canals d’emissió?

Resposta

Des del passat 13 de març de 2013, el 3/24 ha reformu-
lat la seva línia de seguiment en directe de l’actualitat 
parlamentària.

Fins ara, el canal 3/24 donava sempre i en directe la 
totalitat dels plens quinzenals. Aquest fet implicava 
que l’antena del canal estava gairebé dos dies només 
vinculada a l’activitat a l’hemicicle, sense possibilitat 
d’atendre informativament altres qüestions de trans-
cendència pública.

Per això, des d’aquest març, el 3/24 ofereix en directe 
les sessions de control al Govern i al president de la 
Generalitat de cada ple.

Al marge d’aquest seguiment, seguint criteris professio-
nals en base a l’actualitat informativa, s’analitza l’ordre 
del dia de cada ple i es decideix quina és la cobertura 
que es pot fer en retransmissió en directe pel 3/24.

Així, per exemple, i donada la seva transcendència, es-
tà prevista la cobertura íntegra dels plens més impor-
tants de cada període de sessions, com ara el debat de 

política general, el debat de pressupostos i aquells pro-
jectes de llei de més relleu informatiu.

D’aquesta manera, des del moment en què es va co-
mençar a aplicar aquesta política informativa, al mar-
ge de les sessions de control al Govern i al president de 
la Generalitat, el 3/24 ha ofert íntegrament: 

1. La proposta de resolució sobre el dret a decidir.

2. El debat sobre la prohibició del sistema «fracking» 
de prospecció.

3. El debat sobre la creació d’una comissió d’investiga-
ció sobre casos d’espionatge polític.

4. La proposició de llei sobre horaris comercials i la 
proposta de creació d’una comissió sobre el dret a de-
cidir.

5. El debat sobre consultes refrendàries.

6. El debat sobre l’impost de successions i donacions i 
política fiscal i pressupostària.

Igualment, seguint l’actualitat informativa, el 3/24 
també ofereix des de la sala de rodes de premsa del 
Parlament les compareixences dels diferents grups par-
lamentaris sobre qüestions noticiables. És a dir, la 
informació de més rellevància del Parlament de Ca-
talunya té la màxima prioritat pel 3/24, però sempre 
seguint criteris professionals.

Alhora, cada setmana de ple, el portal de notícies 324.
cat desplega una finestra especial per seguir en directe 
la retransmissió íntegra de totes les sessions.

Brauli Duart i Llinares
Barcelona, 6 de juny de 2013

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

Resposta del president del Consell de Govern
Reg. 26418 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment al que disposa l’article 173 i, 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so-
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a la pregunta escrita núm. 325-00051/10 pre-
sentada per la diputada Marta Ribas Frías, del Grup 
Parlamentari d’lniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, sobre: 

Quins plans té el Govern de la CCMA per a les fre-
qüencies d’iCat fm?
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Quin cost económic té emetre una senyal acústica per 
les freqüencies d’iCat fm?

Resposta

iCat fm ha deixat d’emetre a través de la xarxa terres-
tre, però la concessió de la llicència continua sent de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a través 
del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio. En aquest 
sentit, resta pendent d’adoptar-se l’ús definitiu d’aques-
tes freqüències.

De moment, després del cessament d’emissions terres-
tres, a través d’aquestes freqüències s’emet un senyal 
acústic (anomenat portadora) que permet preservar-les 
perquè no se’n faci un mal ús. Pel que fa al cost de 
manteniment del xiulet que ocupa ara la freqüència, 
aquest és de 113.934,41 euros per a aquest 2013.

Brauli Duat i Llinares
Barcelona, 28 de juny de 2012

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de renúncies a l’ad-
judicació d’un habitatge de lloguer del parc 
públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya per motius econòmics el 2011 i el 2012
Tram. 311-00085/10

Retirada

Retirada: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.
Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de desnonaments 
d’habitatges en règim de lloguer del parc 
públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya el 2011 i el 2012
Tram. 311-00088/10

Retirada

Retirada: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.
Sessió núm. 8 de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, tinguda el 27.06.2013, DSPC-C 142.
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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 les inundacions a l’Aran i el 
Pallars
Tram. 310-00108/10

Anunci
Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26532 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, 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: 

– Sobre les inundacions a l’Aran i el Pallars i la seva 
prevenció.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’exhibició de banderes estela-
des en alguns centres escolars públics
Tram. 310-00109/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 26550 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

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 parla-
mentari: 

– Quina és la posició del Govern de la Generalitat so-
bre l’exhibició de banderes estelades a alguns centres 
escolars públics de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 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 de l’ensenyament su-
perior de música
Tram. 310-00110/10

Anunci
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 26551 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Quina valoració fa la Consellera d’Ensenyament de 
la situació del sector de l’ensenyament superior de la 
música a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la funció dels instruments creats 
amb relació a l’objectiu de celebrar una con-
sulta sobre el futur de Catalunya
Tram. 310-00111/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26553 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

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

Sobre el rol dels diferents instruments creats en relació 
a l’objectiu de celebrar una consulta sobre el futur de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’actuació davant la situació 
d’emergència creada a Aran i el Pallars So-
birà
Tram. 310-00112/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26554 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

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: 

– Creu el govern que ha actuat i està actuant correcta-
ment davant la situació d’emergència creada a les co-
marques de la Val d’Aran i el Pallars Sobirà?

Palau del Parlament, 28 de juny de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les taxes i beques universitàries 
per al curs 2013-2014
Tram. 310-00113/10

Anunci
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26558 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a les taxes i beques universitàries per al curs 
2013-2014?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els ajuts al sector de la fruita seca
Tram. 310-00114/10

Anunci
Albert Donés i Antequera, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26559 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Donés i Antequera, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregun-
ta següent, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en matèria d’ajuts al sector de la fruita seca?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Albert Donés i Antequera
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la gestió de la inaplicació de 
convenis de l’article 82.3 modificat pel Reial 
decret 5/2013
Tram. 310-00115/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 26561 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quins son els objectius i les accions que ha fet el Go-
vern per a gestionar la inaplicació de convenis de l’art 
82.3, modificat pel Reial decret 5/2013?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’adaptació dels accessos a l’es-
tació Just Oliveras de la línia 1 del metro
Tram. 310-00116/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 26562 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el compromís del govern de la Generalitat de 
Catalunya amb l’adaptació dels accessos a l’estació 
de metro Just Oliveras (L1) per a persones amb mobi-
litat reduïda?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les conseqüències per a les 
institucions de la reforma recentralitzadora 
anunciada pel Govern de l’Estat
Tram. 310-00117/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 26563 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Davant de l’anunciada reforma de l’administració 
per part del Govern de l’Estat, quines  conseqüències 
pot tenir per a les diferents institucions catalanes 
aquest nou intent de recentralització?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les mesures adoptades per a 
evitar l’exhibició de símbols independentis-
tes a les escoles públiques
Tram. 310-00118/10

Anunci
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26564 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 142 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea respuesta oralmente en el Pleno.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario:
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– ¿Qué medidas está adoptando el Govern de la Gene-
ralitat para evitar la exhibición de símbolos indepen-
dentistas en los colegios públicos catalanes?

Palau del Parlament, 1 de julio de 2013

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’import del deute amb els ens 
locals i les diputacions
Tram. 310-00119/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26565 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és l’import que el Govern déu als ens locals ac-
tualment, estigui o no formalment tramitat a la Treso-
reria de la Generalitat, i ha tornat, total o parcialment, 
a les diputacions catalanes els diners que van avançar 
per satisfer els deutes de la Generalitat amb els ens lo-
cals mitjançant el conveni signat el passat 8 de març 
de 2012?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00064/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 25994 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

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, 25 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. 317-00065/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26337 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

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, 28 de juny de 2013

Alícia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00066/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26531 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és la valoració del president de la Generalitat 
en relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00067/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 26552 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

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, 1 de juliol de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00068/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26555 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

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, 28 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. 317-00069/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26557 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

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, 1 de juliol de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00070/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 26560 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 01.07.2013

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 re-
lació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’accidentalitat a la carretera 
C-55 entre Abrera i Manresa
Tram. 311-00533/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 19852 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina ha estat la sinistralitat total els darrers cinc anys 
a la carretera C-55, que uneix Abrera i Manresa?

– Quina ha estat la sinistralitat anual els darrers cinc 
anys a la carretera C-55, que uneix Abrera i Manresa?

– Quina ha estat la sinistralitat anual els darrers cinc 
anys a la carretera C-55, que uneix Abrera i Manresa, 
desglossada per trams.

• Tram entre Abrera i Sant Vicenç de Castellet.
• Tram entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
a atendre adequadament les denúncies pre-
sentades per persones que no coneguin cap 
de les llengües oficials
Tram. 311-00534/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 20254 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
pel conseller d’Interior davant la Comissió.

Davant l’inici imminent de la temporada estiuenca i l’in-
crement significatiu de visitants d’altres països, a fi de po-
der canalitzar adequadament les diligències policials 
relacionades amb la possible comissió de fets delictius en 
els quals es vegin involucrats turistes estrangers: 

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 pre-
sa de declaracions orals dels possibles detinguts o incul-
pats que no coneguin cap de les llengües cooficials?

– 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’incloure en 
els pressupostos de la Generalitat una parti-
da per a l’equipament del nou hospital de la 
Garrotxa, a Olot
Tram. 311-00535/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20586 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Pere Bosch Cuenca, diputat, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 143 del Reglament del Parlament, presenten al Go-
vern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En els propers pressupostos de la Generalitat està 
previst incloure l’equipament del nou Hospital d’Olot 
i la Garrotxa?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2013

Pere Bosch Cuenca Alba Vergés i Bosch
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pla de posada en marxa 
del nou hospital de la Garrotxa, a Olot
Tram. 311-00536/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20587 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Pere Bosch Cuenca, diputat, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 143 del Reglament del Parlament, presenten al Go-
vern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el pla de posada en marxa del nou Hospital 
d’Olot i la Garrotxa?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2013

Pere Bosch Cuenca Alba Vergés i Bosch
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els mecanismes de gestió 
del nou hospital de la Garrotxa, a Olot, i la 
participació de l’Administració
Tram. 311-00537/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 20588 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Pere Bosch Cuenca, diputat, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 143 del Reglament del Parlament, presenten al Go-
vern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mecanismes de gestió tindrà el nou Hospi-
tal d’Olot i la Garrotxa? Quina participació hi tindrà 
la Generalitat? I les altres administracions públiques?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2013

Pere Bosch Cuenca Alba Vergés i Bosch
Diputat del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la jornada de donació de sang 
organitzada pel Casal Tramuntana el 15 de 
juny de 2013
Tram. 311-00546/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20801 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

a. Com valora el Departament d’Interior que el centre 
feixista Casal Tramuntana hagi organitzat una jornada 
de donació de sang el dia 15 de juny?

b. 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?

c. 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?

d. 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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els controls fets pel Departa-
ment de Salut i el Banc de Sang i Teixits amb 
relació a la jornada de donació de sang organit-
zada pel Casal Tramuntana el 15 de juny de 2013
Tram. 311-00547/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 20802 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin tipus de control han exercit el Departament de Sa-
lut i el Banc de Sang i Teixits sobre la possible manipu-
lació d’una jornada de donació de sang i quins mecanis-
mes de supervisió mèdica ha establert sobre la jornada 
de donació de sang organitzada pel centre feixista Casal 
Tramuntana el dia 15 de juny?

Palau del Parlament, 14 de juny de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la desviació pressupostària 
anual de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, de Barcelona
Tram. 311-00552/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21152 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina ha estat la desviació pressupostària anual de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, paral·lel al pres-
supost total i el contracte del CatSalut des del 1992 
fins el 2012 i les previsions per l’any en curs?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els deutes de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
Tram. 311-00553/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21153 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els deutes (descriure els diferents concep-
tes) de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a juny del 
2013 comparats amb el 2003 i els anys successius fins 
l’actualitat?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions fetes per l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelo-
na, el Departament de Salut i la Intervenció 
per a l’equilibri pressupostari
Tram. 311-00554/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21154 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les accions fetes per l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau el 2011, 2012 i 2013, el Departa-
ment de Salut i la Intervenció feta el 2011 per l’equili-
bri pressupostari?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la plantilla de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Tram. 311-00555/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21155 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la plantilla actual de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau (personal equivalent i per categories) 
el 2013, comparat amb els anys anteriors des del 2003?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la població de Barcelona as-
signada com a referència pel Servei Català 
de la Salut
Tram. 311-00556/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21156 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la població de Barcelona assignada pel 
CatSalut com a referència l’any 2013 comparant any 
a any des 2003?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’activitat sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Bar-
celona
Tram. 311-00557/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21157 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’activitat de l’Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau pel que fa a ingressos, consultes 
externes, cirurgia (general i sense ingrés), parts, ur-
gències i MHDA l’any 2012 comparant any a any des 

del 2003 i quines són les previsions de tancament 
pel 2013?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data d’obertura del recinte 
modernista de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau i sobre la seva gestió
Tram. 311-00558/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21158 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la data d’obertura del recinte modernista de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i amb quina ges-
tió, especificant obres fetes i ingressos des de l’inici de 
les obres de rehabilitació?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pressupost del Departa-
ment de Salut del 2013
Tram. 311-00559/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21216 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El pressupost d’enguany del Departament de Salut 
és de 8.000 milions euros?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la liquidació del pressupost 
del sector públic de salut del 2012
Tram. 311-00560/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21217 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la liquidació del pressupost del sector 
públic de salut de la Generalitat (Departament de 
Salut, CatSalut i ICS) l’any 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’evolució del pressupost del 
Departament de Salut del 2013
Tram. 311-00561/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21218 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’evolució del pressupost de Salut per en-
guany, en termes de càpita, PIB i de milions de des-
pesa i la seva distribució per capítols i línies: atenció 
primària, hospitals d’aguts, atenció sociosanitària, sa-
lut mental, salut pública, transport sanitari, medicació 
hospitalària de dispensació hospitalària, medicació-re-
ceptes...?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els pressupostos i les 
assignacions per a les regions i els sectors 
sanitaris
Tram. 311-00562/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21219 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins són els pressupostos i assignacions de ca-
da una de les regions i sectors sanitaris de Catalunya 
comparat amb el 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament de llits i la re-
ducció d’activitat als centres sociosanitaris 
de la regió sanitària de Girona
Tram. 311-00563/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21220 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els tancaments de llits i reducció d’acti-
vitat a cada un dels centres sociosanitaris de la regió 
sanitària de Girona a Juny de 2013 i quines són les 
previsions per propers mesos comparant amb els anys 
anteriors 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament de llits i la re-
ducció d’activitat als centres sociosanitaris 
de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 311-00564/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21221 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els tancaments de llits i reducció d’acti-
vitat a cada un dels centres sociosanitaris de la regió 
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran a juny de 2013 i quines 
són les previsions per propers mesos comparant amb 
els anys anteriors 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament de llits i la re-
ducció d’activitat als centres sociosanitaris 
de la regió sanitària de Barcelona
Tram. 311-00565/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21222 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els tancaments de llits i reducció d’acti-
vitat a cada un dels centres sociosanitaris de la regió 
sanitària de Barcelona a juny de 2013 i quines són les 
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previsions per propers mesos comparant amb els anys 
anteriors 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament de llits i la re-
ducció d’activitat als centres sociosanitaris 
de Barcelona
Tram. 311-00566/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21223 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els tancaments de llits i reducció d’activi-
tat a cada un dels centres sociosanitaris de la ciutat de 
Barcelona a juny de 2013 i quines són les previsions 
per propers mesos comparant amb els anys anteriors 
2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament de llits i la re-
ducció d’activitat als centres sociosanitaris 
de la regió sanitària del Camp de Tarragona
Tram. 311-00567/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21224 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els tancaments de llits i reducció d’activi-
tat a cada un dels centres sociosanitaris de la regió sa-
nitària de Camp de Tarragona a juny de 2013 i quines 
són les previsions per propers mesos comparant amb 
els anys anteriors 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament de llits i la re-
ducció d’activitat als centres sociosanitaris 
de la regió sanitària de la Catalunya Central
Tram. 311-00568/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21225 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els tancaments de llits i reducció d’acti-
vitat a cada un dels centres sociosanitaris de la regió 
sanitària de Catalunya Central a juny de 2013 i quines 
són les previsions per propers mesos comparant amb 
els anys anteriors 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament de llits i la re-
ducció d’activitat als centres sociosanitaris 
de la regió sanitària de Lleida
Tram. 311-00569/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21226 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els tancaments de llits i reducció d’acti-
vitat a cada un dels centres sociosanitaris de la regió 
sanitària de Lleida a juny de 2013 i quines són les pre-
visions per propers mesos comparant amb els anys an-
teriors 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el tancament de llits i la re-
ducció d’activitat als centres sociosanitaris 
de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
Tram. 311-00570/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21227 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els tancaments de llits i reducció d’activi-
tat a cada un dels centres sociosanitaris de la regió sa-
nitària de Terres de l’Ebre a juny de 2013 i quines són 

les previsions per propers mesos comparant amb els 
anys anteriors 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els plans d’acció per a fer 
front a les retallades al Parc de Salut Mar
Tram. 311-00571/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21228 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els plans d’acció (tancament i/o reducció 
de serveis a l’Hospital Mar d’aguts, Fòrum, Hospital 
de l’Esperança, acord laboral, plantilles...) per fer front 
a les retallades de més de 12 milions per enguany al 
Parc de Salut Mar?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius de la dimis-
sió dels patrons de la Fundació de Gestió de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 311-00572/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21229 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius per la dimissió dels patrons de 
la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau el dia 7 de juny de 2013?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació econòmica i fi-
nancera de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, de Barcelona, i el pla de viabilitat
Tram. 311-00573/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21230 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la situació econòmica financera actual de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona a 
1 de juny 2013 i quin és el pla de viabilitat del Govern 
de la Generalitat?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes per a la gover-
nança, la gestió i les relacions amb els pro-
fessionals de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, de Barcelona
Tram. 311-00574/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21231 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les propostes del Departament de Salut 
per la governança (model i patrons), gestió i relacions 
amb els professionals per l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau a curt termini, pel mes de juny actual i pels 
propers sis mesos?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords entre la Generali-
tat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Arquebisbat 
de Barcelona amb relació a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau pel que fa a la Funda-
ció de Gestió
Tram. 311-00575/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21232 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins són els acords per enguany i de futur entre la 
Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Arquebisbat 
de Barcelona en relació a l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau per la M.I.A, per la Fundació de Gestió i de 
recerca, de governança, gestió del patrimoni, i viabili-
tat d’assistència i recerca?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els centres d’atenció primà-
ria que reduiran els horaris el 2013
Tram. 311-00576/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 21233 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els centres d’atenció primària que redu-
iran els seus horaris a partir de l’1 juny i tot el 2013 
comparant amb el 2010 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els plans d’acció i de reduc-
ció de plantilles, horari i activitat per a redu-
ir els pressupostos als sectors sanitaris del 
Vallès Occidental
Tram. 311-00577/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21241 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els plans d’acció, de reducció de planti-
lles, horaris i activitat pels sectors sanitaris del Vallès 
Occidental, Est i Oest, per enguany a tots els nivells 
assistencials (Hospital Parc Taulí, Hospital Terrassa-
Consorci, Mútua Terrassa, Clínica del Vallès, Hospi-
tal General de Catalunya, atenció primària, urgències, 
centres sociosanitaris...) per reduir el pressupost?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes de la reducció 
pressupostària en els treballadors de l’àmbit 
sanitari del Vallès Occidental
Tram. 311-00578/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21242 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines són les repercussions en els treballadors sa-
nitaris del Vallès Occidental de la reducció pressupos-
tària que genera tancaments, reduccions horàries..., 
per l’any 2013 en curs?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes de les retallades 
en sanitat en els ciutadans del Vallès Occi-
dental
Tram. 311-00579/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21243 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les repercussions pels ciutadans del Va-
llès Occidental degudes a les retallades sanitàries 
d’enguany, en horaris, llistes espera, urgències...?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model d’urgències al Va-
llès Occidental
Tram. 311-00580/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21244 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-

cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el model d’urgències a la ciutat de Sabadell i 
Terrassa i a tot el Vallès Occidental (atenció continua-
da primària, CUAPs, hospitals) per l’any 2013 compa-
rat amb el 2010 i 2012?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions arquitectòni-
ques i tecnològiques al Vallès Occidental
Tram. 311-00581/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21245 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les inversions arquitectòniques i tecnolò-
giques en projectes i cost fetes el 2011, 2012 i 2013 al 
Vallès Occidental?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les derivacions des dels te-
lèfons d’emergències als hospitals del Vallès 
Occidental
Tram. 311-00582/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21246 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les derivacions des del 061-112 als hospi-
tals del Vallès Occidental?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’aparcament del Cen-
tre d’Urgències d’Atenció Primària Cerda-
nyola II, a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-00583/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21247 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les solucions per l’aparcament del CUAP 
Cerdanyola II, al municipi de Cerdanyola del Vallès, 

que el Departament de Salut està consensuant amb 
l’Ajuntament?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació facilitada pel 
Departament de Salut als ajuntaments del 
Vallès Occidental sobre els canvis en l’aten-
ció sanitària
Tram. 311-00584/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21248 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 03.07.2013

A la Mesa de la Comissió de Salut

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la informació facilitada pel Departa-
ment de Salut als ajuntaments del Vallès Occidental 
del canvis atenció sanitària per els darrers set mesos 
de l’any 2013?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013

Marina Geli i Fàbrega Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les directrius donades als 
Mossos d’Esquadra amb relació a les activi-
tats de la plataforma Aturem BCN World de 
Tarragona
Tram. 311-00585/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21253 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quines directrius ha donat el Govern als Mossos 
d’Esquadra envers les activitats i els activistes que 
conformen la Plataforma «Aturem Barcelona World» 
de Tarragona?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Es-
quadra amb relació a la marxa popular que 
va tenir lloc a Salou el 16 de juny de 2013
Tram. 311-00586/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21254 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Considera el Govern apropiada l’actuació dels Mos-
sos d’Esquadra del diumenge 16 de juny a Salou, en 
que es va aixecar una acta administrativa als membres 
de la Plataforma que estaven reunits per fer una marxa 
popular pels terrenys on s’ha d’ubicar el futur complex 
hoteler i de joc?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible vulneració de 
l’article 121 de la Constitució per l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra a Salou el 16 de 
juny de 2013
Tram. 311-00587/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21255 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Considera el Govern que amb l’actuació duta a terme 
el 16 de juny a Salou pels Mossos d’Esquadra envers 
els activistes que conformen la Plataforma «Aturem 
Barcelona World», es va vulnerar l’article 121 de la 
Constitució Espanyola què « reconeix el dret de reunió 
pacífica i sense armes. Per a l’exercici d’aquest dret no 
caldrà autorització prèvia»?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Es-
quadra a Tarragona el 30 de maig de 2013
Tram. 311-00588/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21256 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Considera el Govern apropiada l’actuació dels Mos-
sos d’Esquadra del 30 de maig a Tarragona, davant de 
la Cambra de Comerç, en que es va demanar la identi-
ficació de persones què manifestaven el seu rebuig al 
projecte Barcelona World pacíficament?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les converses amb els ajun-
taments de Vila-seca i de Salou perquè im-
pedeixin actes informatius sobre el projecte 
BCN World
Tram. 311-00589/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21257 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Ha mantingut el Govern converses amb els Ajunta-
ments de Vilaseca i Salou per tal de què impedeixin 
i/o no facilitin la realització d’actes informatius a la 
població sobre el projecte Barcelona World, com per 
exemple va succeir en l’acte de presentació de la Plata-
forma el passat 15 de febrer a Salou en el qual l’ajunta-
ment a darrera hora va prohibir fer l’acte a la biblioteca 
municipal, tal i com s’havia compromès?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible vulneració 
de l’article 20 de la Constitució per part de 
l’Ajuntament de Salou en prohibir un acte a 
la biblioteca municipal
Tram. 311-00590/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 21258 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Considera el Govern que amb l’actuació de l’ajun-
tament de Salou en el que a darrera hora l’ajuntament 
va prohibir fer l’acte a la biblioteca municipal es va 
vulnerar l’article 20 de la Constitució Espanyola que 
reconeix i protegeix el dret a expressar i difondre lliu-
rement els pensaments, les idees i les opinions mitjan-
çant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de 
reproducció?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació i la detenció 
de membres de la Plataforma Estafa Banca 
pels Mossos d’Esquadra el 14 de juny de 2013
Tram. 311-00595/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25494 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quins motius el dia 14 de juny a la Plaça Orfila 
de Barcelona els Mossos varen detenir i identificar a 
tres persones membres de l’organització Estafa Banca 
i varen confiscar els seus estris?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació de persones 
que protesten contra l’actuació de bancs i 
caixes amb relació a les participacions prefe-
rents com a missió dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00596/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25495 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Govern que és missió dels Mossos d’Es-
quadra identificar a persones que protesten contra l’ac-
tuació dels bancs i caixes en el tema de les preferents?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració com a fet 
delictiu de posar adhesius i pancartes a cai-
xers automàtics i entitats financeres com a 
acció de protesta amb relació a les partici-
pacions preferents
Tram. 311-00597/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25496 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Govern un fet delictiu posar enganxi-
nes a caixers automàtics i pancartes davant entitats fi-
nanceres com a protesta per la seva actuació en el te-
ma de les preferents?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el seguiment de les manifes-
tacions pacífiques organitzades per la Plata-
forma Estafa Banca
Tram. 311-00598/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25497 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha donat ordres el Departament d’Interior de seguir 
les manifestacions pacifiques organitzades per Estafa 
Banca?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a detec-
tar possibles delictes comesos per entitats 
financeres
Tram. 311-00599/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25498 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha impulsat el Departament d’In-
terior per detectar possibles delictes comesos per enti-
tats financeres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la coordinació amb la Unitat 
Militar d’Emergències per les inundacions 
del 18 de juny a diverses comarques pirinen-
ques
Tram. 311-00600/10

Anunci
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 25659 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures de coordinació amb la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME) ha adoptat el Departament 
d’Interior de cara a gestionar l’actuació d’aquesta uni-
tat i pal·liar les conseqüències i els efectes de les inun-
dacions del 18 de juny de 2013 a les comarques piri-
nenques de Lleida?

– Quina ha estat la delegació atorgada a l’empresa EN-
DESA per part del Departament d’Interior per gesti-
onar l’actuació de l’UME en aquesta situació d’emer-
gència?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la devolució dels diners 
avançats per les diputacions arran del Pla 
extraordinari d’assistència financera local
Tram. 311-00612/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25751 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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: 

– Ha retornat el Govern a les Diputacions els diners 
que van avançar als ens locals en virtut Conveni entre 
la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barce-
lona, Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolupa-
ment del pla extraordinari d’assistència financera local 
signat el passat 8 de març de 2012?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data de la devolució dels 
diners avançats per les diputacions arran 
del Pla extraordinari d’assistència finance-
ra local
Tram. 311-00613/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25752 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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 parla-
mentari: 

– Quan es va realitzar el retorn dels diners a les Di-
putacions del pla extraordinari d’assistència financera 
local?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import de la devolució dels 
diners avançats per les diputacions arran del 
Pla extraordinari d’assistència financera local
Tram. 311-00614/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25753 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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 ha estat l’import retornat per la Generalitat a les 
Diputacions en virtut Conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions per al desenvolupament del 
pla extraordinari d’assistència financera local?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la modalitat de la devolució 
dels diners avançats per les diputacions ar-
ran del Pla extraordinari d’assistència finan-
cera local
Tram. 311-00615/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25754 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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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: 

– El retorn dels diners a les Diputacions ha estat total 
o s’ha fet de forma parcial?

Palau del Parlament, 21 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 pagament 
de la devolució dels diners avançats per les 
diputacions arran del Pla extraordinari d’as-
sistència financera local
Tram. 311-00616/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25755 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

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: 

– En el cas que la devolució encara no s’hagi realitzat, 
quan es preveu el pagament del desenvolupament del 
pla extraordinari d’assistència financera local?

Palau del Parlament, 21 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 la reunió consti-
tutiva del Pacte Nacional pel Dret a De cidir
Tram. 311-00626/10

Anunci

Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 26290 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 28.06.2013

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat es el cost econòmic de la reunió consti-
tutiva del Pacte Nacional pel Dret a Decidir celebrada 
el passat dimecres dia 26 de juny a la Sala Auditori del 
Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013

Carina Mejías Sánchez
Portaveu adjunta del GP de C’s

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de fets delictius a Prades i al 
Baix Camp del juny del 2012 al juny del 2013
Tram. 314-07544/10

Formulació

xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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: 
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– Quants fets delictius s’han produït al Baix Camp en 
el seu conjunt i en concret al municipi de Prades els 
darrers dotze mesos?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de fets delictius a Prades i 
al Baix Camp del maig i el juny del 2013
Tram. 314-07545/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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 fets delictius s’han produït al Baix Camp en 
el seu conjunt i en concret al municipi de Prades el 
mes de maig i el mes de juny?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges de Prades i el 
Baix Camp que han patit robatoris de l’abril 
al juny del 2013
Tram. 314-07546/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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: 

– En quants habitatges del Baix Camp en el seu con-
junt i en concret al municipi de Prades s’han produït 
robatoris en els darrers tres mesos?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer algun estudi relatiu 
a l’increment de la delinqüència a Vila-seca 
i a Salou (Tarragonès) per la implantació de 
BCN World
Tram. 314-07547/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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 fet o té previst fer, el Departament d’Interior, al-
gun estudi sobre les repercussions de l’augment de la 
delinqüència arran de la implantació del projecte Bar-
celona World a Vila-Seca i Salou?

Palau del Parlament, 19 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 possible increment de la delinqüèn-
cia a Vila-seca i a Salou (Tarragonès) per la 
implantació de BCN World
Tram. 314-07548/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pensa el conseller d’Interior que pot augmentar la 
delinqüència arran de la implantació del projecte Bar-
celona World a Vila-Seca i Salou?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el possible increment de la prostitució 
a Vila-seca i a Salou (Tarragonès) per la im-
plantació de BCN World
Tram. 314-07549/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25145 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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: 

– Pensa el conseller d’Interior que pot augmentar la 
prostitució arran de la implantació del projecte Barce-
lona World a Vila-Seca i Salou?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tipus de delinqüència que es dóna 
al voltant dels complexos de casinos i de joc
Tram. 314-07550/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té coneixement el Departament d’Interior de la tipo-
logia de delinqüència que es dóna als grans complexos 
de casinos i en concret pel que fa a l’explotació sexual 
i el blanqueig de diners?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de suïcidis per la hipotètica 
implantació de casinos a Vila-seca i a Salou 
(Tarragonès)
Tram. 314-07551/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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 previsió de suïcidis fa el Departament d’Inte-
rior si s’acaben implantant sis casinos al complex de 
Vila-Seca i Salou i es permet jugar a crèdit?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals s’han derivat 
alumnes de l’escola pública a la concertada 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07552/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quin motius s’han derivat alumnes que havien 
sol·licitat plaça a l’escola pública a la concertada?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que han estat 
derivats de l’escola pública a la concertada 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07553/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25149 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants alumnes que havien sol·licitat plaça a l’escola 
pública s’han derivat a l’escola concertada? Per quins 
motius cas per cas?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que havien de-
manat en totes les opcions anar a l’escola 
pública que han estat derivats a la concer-
tada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07554/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25150 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants d’aquests alumnes havien demanat escola 
pública en totes les seves opcions?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que havien de-
manat escola pública en primera opció a l’H-
ospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07555/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants alumnes havien demanat escola pública en 
primera opció a la ciutat de l’Hospitalet?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que havien de-
manat escola concertada en primera opció a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07556/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants alumnes havien demanat escola concertada 
en primera opció a la ciutat de l’Hospitalet?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places d’escola pública 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per 
al curs 2013-2014
Tram. 314-07557/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25153 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places d’escola pública hi ha per el curs vi-
nent a la ciutat de l’Hospitalet?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places d’escola pública 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per 
al curs 2013-2014
Tram. 314-07558/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes places d’escola concertada hi ha per al curs 
vinent a la ciutat de l’Hospitalet?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials que han estat derivats 
de l’escola pública a la concertada a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07559/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants d’aquets alumnes tenen necessitats educati-
ves específiques?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals les escoles pú-
bliques de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès) no poden acollir alumnes amb neces-
sitats educatives especials
Tram. 314-07560/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

Per quin motius les escoles públiques de l’Hospitalet no 
poden acollir aquests alumnes amb necessitats educa-
tives específiques. Es demana informació cas per cas.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals es volen reduir 
línies de P3 a l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès)
Tram. 314-07561/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Donat que queda demostrat que l’oferta de places 
públiques a l’Hospitalet no és suficient, per què la Ge-
neralitat va voler reduir del nombre de grups de P3 
ofertats?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les solucions per a les famílies que 
no estan d’acord que les hagin derivat d’una 
escola pública a una concertada a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07562/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Departament alguna sol·lució per a les 
famílies que no hi estan d’acord?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació pressupostària a les esco-
les concertades de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-07563/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la ciutat de l’Hospitalet s’han derivat alumnes que 
havien sol·licitat plaça a una escola pública a diferents 
escoles concertades.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’aportació pressupostària a cadascuna 
de les escoles concertades de l’Hospitalet per al curs 
2012-2013 i per al curs 2013-2014? Es demana escola 
per escola.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere, Rodrigo, Celestino Corba cho 
i Chaves, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la certesa de la rebaixa de les inversi-
ons previstes per al projecte BCN World
Tram. 314-07564/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada 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: 

– És cert que les inversions previstes del Projecte 
Barcelona World s’han rebaixat molt considerable-
ment?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Xavier Sabaté i Ibarz Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organisme que tramitarà els expedi-
ents del projecte BCN World
Tram. 314-07565/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

En relació al Projecte Barcelona World, donat que el 
Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) que presideix la 
Generalitat va acabar la seva existència el 2012, que 
l’ajuntament de Salou el va abandonar i que va acabar 
sense acord la nova proposta d’estatuts que havia d’ela-

borar un grup d’experts, quin organisme tractarà l’ex-
pedient de les noves instal·lacions? 

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis sobre les necessitats de 
proveïment i depuració d’aigües amb relació 
al projecte BCN World
Tram. 314-07566/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins estudis s’han elaborat sobre les necessitats de 
proveïment i depuració d’aigües s’han elaborat en rela-
ció al Projecte Barcelona World?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els estudis sobre les necessitats de pro-
veïment i depuració d’aigües i de proveïment 
d’energia amb relació al projecte BCN World
Tram. 314-07567/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Alícia Romero Llano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins estudis s’han elaborat sobre les necessitats de 
proveïment i depuració d’aigua i de proveïment d’energia 
s’han elaborat en relació al Projecte Barcelona World?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013

Xavier Sabaté i Ibarz Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres concertats que rebran 
subvencions per als alumnes amb necessi-
tats educatives especials i en una situació 
socioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07568/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria Segú 
Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern va aprovar el dimarts 18 de juny avui ator-
gar subvencions als centres concertats per a l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques amb situació 
socioeconòmica desafavorida per a la realització d’ac-
tivitats complementàries del curs 2012-2013, per un 
pressupost de 3.757.923 euros. Són centres que supe-
ren els 300.000 euros de subvenció.

Segons el Govern en total seran 27 els centres educatius 
d’arreu del país que rebran aquesta subvenció per un va-
lor total de 5.997.942 euros. D’acord amb la Llei d’Edu-
cació de Catalunya, l’Administració educativa porta 
recursos addicionals als centres que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya en funció, entre d’altres, de les 
característiques socioeconòmiques de la zona, i la tipo-
logia de les famílies dels alumnes que atén el centre.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són i on s’ubiquen cadascun d’aquests 27 cen-
tres? Es demana el llistat amb cadascun dels centres i 
la població a la qual pertanyen.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013  

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions que rebran 
els centres concertats que tenen alumnes 
amb necessitats educatives especials i en 
una situació socioeconòmica desafavorida
Tram. 314-07569/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El Govern va aprovar el dimarts 18 de juny avui ator-
gar subvencions als centres concertats per a l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques amb situació 
socioeconòmica desafavorida per a la realització d’ac-
tivitats complementàries del curs 2012-2013, per un 
pressupost de 3.757.923 euros. Són centres que supe-
ren els 300.000 euros de subvenció.

Segons el Govern en total seran 27 els centres edu-
catius d’arreu del país que rebran aquesta subvenció 
per un valor total de 5.997.942 euros. D’acord amb la 
Llei d’Educació de Catalunya, l’Administració educa-
tiva porta recursos addicionals als centres que pres-
ten el Servei d’Educació de Catalunya en funció, entre 
d’altres, de les característiques socioeconòmiques de 
la zona, i la tipologia de les famílies dels alumnes que 
atén el centre.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin import rebran cadascun d’aquests 27 centres? 
Es demana informació detallada per cada centre.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre les característiques dels centres 
con certats que rebran subvencions per als 
alumnes amb necessitats educatives espe-
cials i en una situació socioeconòmica de-
safavorida
Tram. 314-07570/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria Segú 
Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El Govern va aprovar el dimarts 18 de juny avui ator-
gar subvencions als centres concertats per a l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques amb situació 
socioeconòmica desafavorida per a la realització d’ac-
tivitats complementàries del curs 2012-2013, per un 
pressupost de 3.757.923 euros. Són centres que supe-
ren els 300.000 euros de subvenció.

Segons el Govern en total seran 27 els centres educatius 
d’arreu del país que rebran aquesta subvenció per un va-
lor total de 5.997.942 euros. D’acord amb la Llei d’Edu-
cació de Catalunya, l’Administració educativa porta 
recursos addicionals als centres que presten el Servei 
d’Educació de Catalunya en funció, entre d’altres, de les 
característiques socioeconòmiques de la zona, i la tipo-
logia de les famílies dels alumnes que atén el centre.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les característiques que reuneixen cadas-
cun d’aquests centres per rebre aquesta subvenció? Es 
demana informació centre per centre.

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades pel 
cànon social de l’aigua a l’Alt Camp
Tram. 314-07571/10

Formulació

Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades pel cànon social 
de l’aigua a l’Alt Camp cadascun dels anys del període 
2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades 
pel cànon social de l’aigua a la Conca de 
Barberà
Tram. 314-07572/10

Formulació

Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari:
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– Nombre de famílies beneficiades pel cànon social de 
l’aigua a la Conca de Barberà cadascun dels anys del 
període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades pel 
cànon social de l’aigua al Baix Camp
Tram. 314-07573/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades pel cànon social de 
l’aigua al Baix Camp cadascun dels anys del període 
2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades pel 
cànon social de l’aigua al Tarragonès
Tram. 314-07574/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades pel cànon social de 
l’aigua al Tarragonès cadascun dels anys del període 
2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies beneficiades pel 
cànon social de l’aigua al Baix Penedès
Tram. 314-07575/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i San-
tacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades pel cànon social de 
l’aigua al Baix Penedès cadascun dels anys del període 
2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies de l’Alt Camp 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua per haver acreditat una discapacitat
Tram. 314-07576/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25201 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar una discapacitat tot de-
manant una major dotació d’aigua a l’Alt Camp cadas-
cun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies de la Conca de 
Barberà beneficiades amb rebaixes del preu 
de l’aigua per haver acreditat una discapa-
citat
Tram. 314-07577/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar una discapacitat tot de-

manant una major dotació d’aigua a la Conca de Bar-
berà cadascun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Baix Camp 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua per haver acreditat una discapacitat
Tram. 314-07578/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar una discapacitat tot de-
manant una major dotació d’aigua al Baix Camp, ca-
dascun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Tarragonès 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua per haver acreditat una discapacitat
Tram. 314-07579/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar una discapacitat tot de-
manant una major dotació d’aigua al Tarragonès ca-
dascun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de famílies del Baix 
 Penedès beneficiades amb rebaixes del 
preu de l’aigua per haver acreditat una dis-
capacitat
Tram. 314-07580/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar una discapacitat tot de-
manant una major dotació d’aigua al Baix Penedès ca-
dascun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de famílies de l’Alt Camp bene-
ficiades amb rebaixes del preu de l’aigua per-
què tenen el títol de família nombrosa
Tram. 314-07581/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar ser família nombrosa tot 
demanant una major dotació d’aigua a l’Alt Camp ca-
dascun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies de la Conca de 
Barberà beneficiades amb rebaixes del preu 
de l’aigua perquè tenen el títol de família 
nombrosa
Tram. 314-07582/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar ser família nombrosa tot 
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demanant una major dotació d’aigua a la Conca de 
Barberà cadascun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Baix Camp 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua perquè tenen el títol de família nombrosa
Tram. 314-07583/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar ser família nombrosa tot 
demanant una major dotació d’aigua al Baix Camp ca-
dascun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de famílies del Tarragonès 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua perquè tenen el títol de família nombrosa
Tram. 314-07584/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-

ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar ser família nombrosa tot 
demanant una major dotació d’aigua al Tarragonès ca-
dascun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de famílies del Baix Penedès 
beneficiades amb rebaixes del preu de l’ai-
gua perquè tenen el títol de família nombrosa
Tram. 314-07585/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre de famílies beneficiades de rebaixes del 
preu de l’aigua per acreditar ser família nombrosa tot 
demanant una major dotació d’aigua al Baix Penedès 
cadascun dels anys del període 2008-2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autoria de la carta adreçada al pre-
sident d’Acciona, SA, amb relació al drets 
concessionaris de gestió d’Aigües Ter Llo-
bregat
Tram. 314-07586/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la junta d’accionistes del grup Acciona celebrada el 
darrer 6 de juny de 2013 el seu president, el Sr. Jo-
sé Manuel Entrecanales, va manifestar que el Govern 
de la Generalitat se li va adreçar per carta per acredi-
tar els seus drets com a concessionaris d’ATLL, do-
nant-los garanties addicionals.

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

– Qui és l’autor de la mateixa i en quin Consell de Go-
vern es va adoptar aquesta decisió?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les garanties addicionals que recull la 
carta adreçada al president d’Acciona, SA, 
amb relació al drets concessionaris de ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 314-07587/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

A la junta d’accionistes del grup Acciona celebrada el 
darrer 6 de juny de 2013 el seu president, el Sr. Jo-
sé Manuel Entrecanales, va manifestar que el Govern 
de la Generalitat se li va adreçar per carta per acredi-
tar els seus drets com a concessionaris d’ATLL, do-
nant-los garanties addicionals.

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

– Quines són les garanties addicionals que es recullen 
en aquesta carta?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de la sol·licitud de pròrroga per 
a ingressar l’impost derivat de la concessió 
de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Accio-
na, SA
Tram. 314-07588/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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.

L’impost derivat de la concessió d’ATLL a l’empresa 
Acciona, no ha estat ingressat en el Tresor de la Gene-
ralitat de la Catalunya segons han manifestat fonts de 
la pròpia empresa.

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

– Quan ha estat demanada la pròrroga?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions urgents de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya davant la conta-
minació d’aqüífers
Tram. 314-07589/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les actuacions urgents fetes per l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya davant la contaminació 
d’aqüífers aquest any, en especial a l’Alt Empordà?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació de l’abocador de Solius 
(Baix Empordà) i la construcció d’una nova 
planta a la mateixa zona
Tram. 314-07590/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta del Govern en relació a l’am-
pliació de l’abocador de Solius i la construcció d’una 

nova planta a la mateixa zona, concretant opinió, vo-
luntat, diàlegs oberts i calendari?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contaminació per nitrats
Tram. 314-07591/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’evolució del nitrats en cada una de les co-
marques de Catalunya, identificant en el mapa els mu-
nicipis de més contaminació a maig de 2013 i compa-
rant comparant any per any els darrers quinze, des 
de 1999?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a minimitzar els ris-
cos de contaminació per nitrats per l’excés 
de purins
Tram. 314-07592/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
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del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les accions del Govern i de l’Agència de 
Salut Pública (abans Protecció de la Salut) els darrers 
deu anys per minimitzar els riscos de contaminació de 
nitrats per l’excés de purins?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-07593/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits disponi-
bles l’any 2012 al Pius Hospital de Valls.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
so bre l’evolució del nombre de llits dispo-
nibles, inclosos els sociosanitaris, al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07594/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució del nombre de llits dispo-
nibles, desglossat per tipologia i/o especialitats, inclo-
sos els sociosanitaris i llarga estada, l’any 2012 al Pius 
Hospital de Valls.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions quirúrgiques al Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07595/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques al Piu Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques amb ingrés al Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07596/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de progra-
macions quirúrgiques amb ingrés al Pius Hospital de 
Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries al Pius Hos-
pital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07597/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-

ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions quirúrgiques ambulatòries al Pius Hospital de 
Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de consultes externes al Pius Hospital, 
de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07598/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de programa-
cions de consultes externes al Piua Hospital de Valls, 
desglossat per especialitats, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de proves diagnòstiques al Pius Hospi-
tal, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07599/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de progra-
macions de proves diagnòstiques al Pius Hospital de 
Valls, desglossat per tipus de prova, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències ate-
ses al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07600/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències 
ateses al Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències in-
gressades ateses al Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07601/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències in-
gressades ateses al Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències am-
bulatòries ateses al Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07602/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’urgències am-
bulatòries ateses pel Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de professi-
onals equivalents a quaranta hores al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07603/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla de professio-
nals equivalents a 40 hores, desglossat per categories, 
al Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contractació del Ser-
vei Català de la Salut amb el Pius Hospital, 
de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07604/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la contractació del Cat-
Salut amb el Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la facturació a tercers 
obligats al pagament al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07605/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la facturació a tercers obli-
gats al pagament al Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les despeses anuals al 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07606/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les despeses anuals al 
Pius Hospital de Valls, desglossat per tipus de despesa, 
l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos al Pius Hos-
pital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07607/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos del Pius 
Hospital de Valls, desglossat per tipus, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels resultats comptables 
del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07608/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els resultats comptables 
de l’exercici al Pius Hospital de Valls, desglossat per 
tipus de resultat, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’endeutament del Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07609/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en l’endeutament del Pius 
Hospital de Valls, desglossat per tipus, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les inversions al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07610/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les inversions al Pius 
Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les amortitzacions del 
Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07611/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les amortitzacions del 
Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalització 
al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07612/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalitza-
ció del Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció, per especialitats, al Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07613/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en les altes d’hospitalitza-
ció del Pius Hospital de Valls, desglossat per especia-
litats, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de consultes exter-
nes al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07614/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de consultes 
externes al Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució del nombre d’estades 
hospitalàries al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp), el 2012
Tram. 314-07615/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre d’estades hos-
pitalàries del Pius Hospital de Valls, desglossat per ti-
pus, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució dels indicadors de complexitat 
del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07616/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de com-
plexitat del Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de produc-
tivitat al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), 
el 2012
Tram. 314-07617/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els indicadors de pro-
ductivitat del Pius Hospital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla del Pius Hos-
pital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07618/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució en la plantilla del Pius Hos-
pital de Valls, l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del nivell d’activitat 
assistencial al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp)
Tram. 314-07619/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Pensa el Govern que el Pius Hospital de Valls ha de 
mantenir el nivell d’activitat assistencial actual?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de totes les especiali-
tats al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
Tram. 314-07620/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Pensa el Govern que s’han de mantenir totes les es-
pecialitats del Pius Hospital de Valls?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat del Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp), com a hospital comarcal 
de referència
Tram. 314-07621/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Pensa el Govern que el Pius Hospital de Valls ha de 
continuar sent hospital comarcal de referència de les 
comarques de l’Alt Camp i la Conca?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits d’aguts amb què 
ha de comptar el Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp), per a ésser viable i sostenible
Tram. 314-07622/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari:
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– Quin és el nombre de llits d’aguts que estima el Go-
vern amb que ha de comptar el Pius Hospital de Valls 
perquè sigui viable i sostenible?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos per tipus de 
facturació a tercers al Pius Hospital, de Valls 
(Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07623/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Evolució dels ingressos, desglossat per tipus de factu-
ració a tercers, al Pius Hospital de Valls durant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la facturació a tercers, excepte al Ser-
vei Català de la Salut, del Pius Hospital, de 
Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07624/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-

ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Detall de la facturació a tercers, exceptuant el Servei 
Català de Salut, relacionada amb el total de l’activitat 
del centre, al Pius Hospital de Valls durant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors d’activitat 
assistencial facturada a privats al Pius Hos-
pital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07625/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Total de l’evolució dels indicadors d’activitat assisten-
cial facturada a privats al Pius Hospital de Valls du-
rant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors d’activitat 
assistencial facturada a mútues al Pius Hos-
pital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07626/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Total de l’evolució dels indicadors d’activitat assisten-
cial facturada a mútues al Pius Hospital de Valls du-
rant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els procediments quirúrgics i proves 
diagnòstiques facturats a mútues i a privats 
al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07627/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Detall de tots el procediments quirúrgics i proves 
diagnòstiques, garantits i no garantits, facturats tant a 

mútues com a privats al Pius Hospital de Valls durant 
el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat de consultes externes factu-
rada a mútues al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp), el 2012
Tram. 314-07628/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Detall de l’activitat de consultes externes desglossada 
per especialitat, facturada a mútues al Pius Hospital de 
Valls durant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat de consultes externes fac-
turada a privats al Pius Hospital, de Valls (Alt 
Camp), el 2012
Tram. 314-07629/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Detall de l’activitat de consultes externes desglossada 
per especialitat, facturada a privats al Pius Hospital de 
Valls durant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’activitat hospitalària facturada a privats 
al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07630/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Detall de l’activitat hospitalària (altes), desglossada 
per especialitats, facturada a privats al Pius Hospital 
de Valls durant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’activitat hospitalària facturada a mútues 
al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07631/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Detall de l’activitat hospitalària (altes), desglossada 
per especialitats, facturada a mútues al Pius Hospital 
de Valls durant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera de procediments qui-
rúrgics i proves diagnòstiques, per tipus de 
qualificació econòmica dels usuaris, al Pius 
Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07632/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Detall de la llista d’espera de procediments quirúrgics 
i proves diagnòstiques garantits i no garantits desglos-
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sat pel tipus de qualificació econòmica dels usuaris al 
Pius Hospital de Valls durant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera dels procediments 
quirúrgics i les proves diagnòstiques, per ti-
pus de qualificació econòmica dels usuaris, 
al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
Tram. 314-07633/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

Detall del temps d’espera de procediments quirúrgics 
i proves diagnòstiques garantits i no garantits desglos-
sat pel tipus de qualificació econòmica dels usuaris al 
Pius Hospital de Valls durant el 2012.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2013 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a la posada en fun-
cionament de la depuradora d’aigües resi-
duals de Benifallet (Baix Ebre)
Tram. 314-07634/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les previsions del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat respecte a la posada en funciona-
ment de la depuradora d’aigües residuals de Benifallet 
(Baix Ebre)?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a la posada en fun-
cionament de la depuradora d’aigües resi-
duals de Corbera d’Ebre (Terra Alta)
Tram. 314-07635/10

Formulació
Núria ventura Brusca, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les previsions del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat respecte a la posada en funciona-
ment de la depuradora d’aigües residuals de Corbera 
d’Ebre (Terra Alta)?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2013 

Núria Ventura Brusca Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de la nova estació d’auto-
busos de Girona
Tram. 314-07636/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la situació de la nova estació d’autobusos 
de Girona, en quina fase d’execució es troba i quin és 
el calendari previst per part de la Generalitat d’acord 
amb l’ajuntament de Girona?

Palau del Parlament, 17 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega Jordi Terrades i Santacreu
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dispositiu de seguretat dels Mos-
sos d’Esquadra per a la inauguració del Sa-
ló Internacional de la Logística i de la Ma-
nutenció de Fira de Barcelona el 18 de juny 
de 2013
Tram. 314-07637/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin era el dispositiu de seguretat dels Mossos d’Es-
quadra amb motiu de l’acte d’inauguració del Saló In-

ternacional de la Logística i de la Manutenció de Fira 
de Barcelona, celebrat el passat 18 de juny, en el recinte de 
Montjuïc - Plaça Espanya, distingint els agents que es 
trobaven fora del recinte, els agents que es trobaven 
dins del recinte on estava previst fer la inauguració i 
els agents que vam impedir que els manifestants acce-
dissin a la sala on es trobaven els manifestants? Espe-
cificar hora d’inici i finalització del dispositiu, nombre 
d’agents i tipus d’unitat intervinents.

– Quina coordinació prèvia, durant i posterior a la re-
ferida inauguració van mantenir els responsables dels 
Mossos d’Esquadra amb els responsables dels cossos 
policials de la seguretat dels representants del Govern 
d’Espanya?

– La concentració o manifestació de més d’un cente-
nar de treballadors del sector de mercaderies que es 
van manifestar amb motiu de l’acte d’inauguració del 
Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció 
de Fira de Barcelona, celebrat el passat 18 de juny, va 
ser comunicada al Departament d’Interior?

– Qui eren els convocants de la concentració o mani-
festació de més d’un centenar de treballadors del sec-
tor de mercaderies que es van manifestar amb motiu 
de l’acte d’inauguració del Saló Internacional de la Lo-
gística i de la Manutenció de Fira de Barcelona, cele-
brat el passat 18 de juny?

– Alguns dels manifestants del sector de mercaderies 
que es van manifestar amb motiu de l’acte d’inaugura-
ció del Saló Internacional de la Logística i de la Ma-
nutenció de Fira de Barcelona, celebrat el passat 18 de 
juny, van intentar accedir a la sala on es trobaven les 
autoritats? Tenien autorització per accedir al recinte 
i/o a la sala on es trobaven les autoritats?

– El Departament d’Interior ha incoat algun proce-
diment sancionador amb motiu de la concentració o 
manifestació de més d’un centenar de treballadors del 
sector de mercaderies que es van manifestar en l’acte 
d’inauguració del Saló Internacional de la Logística i 
de la Manutenció de Fira de Barcelona, celebrat el pas-
sat 18 de juny?

– Amb motiu de la concentració o manifestació de 
més d’un centenar de treballadors del sector de mer-
caderies que es van manifestar en l’acte d’inauguració 
del Saló Internacional de la Logística i de la Manu-
tenció de Fira de Barcelona, celebrat el passat 18 de 
juny, es van identificar algun d’aquests manifestants 
en aquells moments o posteriorment?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la identificació i la detenció de mem-
bres de la Plataforma Estafa Banca pels 
Mossos d’Esquadra el 14 de juny de 2013
Tram. 314-07638/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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: 

– Per quins motius el dia 14 de juny a la Plaça Orfila 
de Barcelona els Mossos varen detenir i identificar a 
tres persones membres de l’organització Estafa Banca 
i varen confiscar els seus estris?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la identificació de persones que pro-
testen contra l’actuació de bancs i caixes 
amb relació a les participacions preferents 
com a missió dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-07639/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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: 

– Considera el Govern que és missió dels Mossos d’Es-
quadra identificar a persones que protesten contra l’ac-
tuació dels bancs i caixes en el tema de les preferents?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració com a fet delictiu de 
posar adhesius i pancartes a caixers auto-
màtics i entitats financeres com a acció de 
protesta amb relació a les participacions 
preferents
Tram. 314-07640/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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: 

– Considera el Govern un fet delictiu posar enganxi-
nes a caixers automàtics i pancartes davant entitats fi-
nanceres com a protesta per la seva actuació en el te-
ma de les preferents?

Palau del Parlament, 20 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 seguiment de les manifestacions 
pacífiques organitzades per la Plataforma 
Estafa Banca
Tram. 314-07641/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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: 

– Ha donat ordres el Departament d’Interior de seguir 
les manifestacions pacifiques organitzades per Estafa 
Banca?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a detectar possibles 
delictes comesos per entitats financeres
Tram. 314-07642/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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: 

– Quines actuacions ha impulsat el Departament d’In-
terior per detectar possibles delictes comesos per enti-
tats financeres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la construcció de l’Escola Josep 
Peñuelos del Rio, a la Jonquera (Alt Empordà)
Tram. 314-07643/10

Formulació
Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 25510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat 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.

L’edifici de l’escola Josep Peñuelos del Rio del muni-
cipi de la Jonquera presenta diferents deficiències es-
tructurals que recomanarien una intervenció integral o 
la construcció d’un nou edifici escolar.

Per això interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari: 

1. Quina previsió té el Departament d’Ensenyament 
per a la construcció de la nova escola.

2. Si existeixen terrenys cedits per part de l’Ajunta-
ment per a edificar el nou centre.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Roger Torrent i Ramió
Diputat del GP d’ERC



9 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 117

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la liquidació del pressupost del sector 
públic del 2012
Tram. 314-07644/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la liquidació del pressupost 2012 del sector 
públic de la Generalitat? agrupada per subsectors, per 
aplicacions pressupostàries i per capítols, amb l’im-
port del pressupost definitiu i liquidat.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la liquidació dels capítols 1 i 2 del sec-
tor públic
Tram. 314-07645/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el detall de la liquidació dels capítols 1 i 2 del 
sector públic de la Generalitat i agrupada per subsec-
tors, per aplicacions pressupostàries, amb l’import del 
pressupost definitiu i liquidat de cada aplicació dels úl-
tims quatre anys (2008-2012)?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dotacions en plantilla en data de 
l’1 de gener de 2012
Tram. 314-07646/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el número de dotacions en plantilla a 1 de 
gener de 2012? Total i per col·lectius.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dotacions en plantilla en data de 
l’1 de gener de 2013
Tram. 314-07647/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25553 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el número de dotacions en plantilla a 1 de 
gener de 2013? Total i per col·lectius.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes definitives i jubi-
lacions del 2012
Tram. 314-07648/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25554 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el número de baixes definitives i jubilacions 
durant el 2012? En dades mensual i acumulades.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de baixes definitives i jubi-
lacions previstes per al 2013
Tram. 314-07649/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el número de baixes definitives i jubilacions 
previstes durant el 2013?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantificació de personal directiu 
de les entitats públiques incloses en el pres-
supost del 2013
Tram. 314-07650/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25556 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la quantificació total del personal directiu, 
qualsevol que sigui la seva vinculació, de totes les en-
titats públiques incloses al pressupost del 2013?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que cobraven 
el complement de dedicació especial en da-
ta del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-07651/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el número de persones que, a 31.12.2012 gau-
dien del complement de dedicació especial?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’impacte de les mesures de reducció de 
despesa aplicades a l’estalvi produït per la re-
ducció de jornada del personal interí del 2012
Tram. 314-07652/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita. Interessa saber a aquest 
diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina és la valoració de l’impacte real, per a l’exer-
cici 2012, de les mesures de reducció de despesa apli-
cades a la quantificació de l’estalvi produït per la re-
ducció de jornada del personal interí?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantificació de les externalitzaci-
ons de serveis de tasques que poden acom-
plir els treballadors públics el 2012
Tram. 314-07653/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la quantificació de les externalitzacions 
de serveis encarregades durant el 2012 en aquelles 
tasques que poden ser desenvolupades directament 
pels treballadors públics, i especialment, en els àm-
bits d’assessorament jurídic, representació i defensa 

en tribunals, auditories, control extern, i aquelles al-
tres prestacions de serveis que coincideixen plenament 
amb les funcions pròpies d’organismes públics de la 
Generalitat?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’objectiu de dèficit de la Generalitat 
del 2013
Tram. 314-07654/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25560 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és l’objectiu de dèficit de la Generalitat per 
l’any 2013?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ingressos del 2013
Tram. 314-07655/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la previssió d’ingressos per l’any 2013?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’import de la partida per a sala-
ris d’empleats públics, pagaments delegats i 
concertats o administracions vinculades
Tram. 314-07656/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la quantia de la partida necessària per a sa-
laris d’empleats públics, pagaments delegats i concer-
tats o administracions vinculades?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els creditors de serveis i infraestruc-
tures que operen amb la Generalitat
Tram. 314-07657/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Relació de creditors de serveis i infraestructures que 
operen amb la Generalitat

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les plantilles dels serveis 
i els departaments de la Generalitat
Tram. 314-07658/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25564 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’evolució de les plantilles dels diferents 
serveis i departaments de la Generalitat amb cost pres-
supostari?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos de la Gene-
ralitat del 2008 al 2013
Tram. 314-07659/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25565 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’evolució dels ingressos de la Generalitat 
entre el 2008 i el 2013 i en quins conceptes de taxes i 
impostos?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb entitats 
financeres i empreses
Tram. 314-07660/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la quantificació del deute de la Generalitat 
amb entitats financeres i empreses? En quins terminis 
d’amortització i a quin tipus d’interès?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els directius i el personal d’empreses 
públiques i ens autònoms no afectats per 
convenis col·lectius i pactes sindicals del 
2012
Tram. 314-07661/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat durant el 2012 la relació dels directius 
i altre personal d’empreses públiques i ens autònoms 
no afectats per convenis col·lectius i pactes sindicals, 
amb indicació del total de retribucions globals anuals 
que percep cadascú per qualsevol concepte?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis externalitzats i les empre-
ses que els presten
Tram. 314-07662/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25568 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la relació, per Departaments, dels ser-
veis externalitzats i les empreses que els presten, amb 
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el detall del tipus de servei i el cost total anual de ca-
dascun d’ells durant els anys 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades a entitats 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-07663/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25569 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la relació, per departaments, de les 
subvencions concedides a entitats (organitzacions, 
fundacions, associacions, etc.), tant les vinculades a la 
Generalitat com les externes i les privades, durant els 
anys 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els eventuals i els ingressos que per-
ceben del 2011 i el 2012
Tram. 314-07664/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la relació dels eventuals, per depar-
taments, amb els ingressos anuals que perceben per 
qualsevol concepte durant els anys 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els directius d’empreses, fundacions 
i entitats que reben finançament públic per 
prestar serveis públics en règim de conces-
sió, conveni, concert o delegació adminis-
trativa el 2011 i el 2012
Tram. 314-07665/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de directius i directives 
d’empreses, fundacions i entitats públiques i privades 
que reben finançament públic per prestar serveis pú-
blics en règim de concessió, conveni, concert o delega-
ció administrativa durant els anys 2011 i 2012, amb el 
detall de les seves retribucions globals anuals d’acord 
amb les auditories que han de presentar, amb senyal 
específic d’aquelles persones que tenen retribucions 
per sobre del 150% de les retribucions corresponents 
a personal funcionari del mateix nivell?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses dels alts càrrecs i el per-
sonal eventual amb càrrec a targetes de crè-
dit o dèbit a nom dels departaments i ens 
vinculats el 2011 i el 2012
Tram. 314-07666/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat, durant el 2011 i 2012, la relació de 
despeses efectuades per alts càrrecs i personal even-
tual amb càrrec a targetes de crèdit o dèbit a nom dels 
departaments i ens vinculats, amb expressió de la data 
i el concepte?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses en dietes i altres indem-
nitzacions de membres de consells d’admi-
nistració i altres òrgans d’empreses públi-
ques, ens autònoms, consorcis i fundacions 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-07667/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat, durant el 2011 i 2012, la relació de 
les despeses en dietes i altres indemnitzacions efectu-
ades a les persones que pertanyen als consells d’admi-
nistració i a altres òrgans de les empreses públiques, 
ens autònoms, consorcis i fundacions? detallades per 
conceptes.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses en consum informàtic en 
empreses alienes a la Generalitat el 2011 i 
el 2012
Tram. 314-07668/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– La relació de despeses en consum informàtic a em-
preses alienes a l’administració de la Generalitat, du-
rant els anys 2011 i 2012.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import anual dels pagaments a per-
sones i entitats membres dels òrgans de 
participació institucional el 2011 i el 2012
Tram. 314-07669/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin ha estat l’import anual, durant els anys 2011 i 
2012 dels pagaments per qualsevol concepte a les per-
sones i entitats membres dels diferents òrgans de par-
ticipació institucional?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import anual de les despeses de pro-
tocol el 2011 i el 2012
Tram. 314-07670/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és l’import anual de les despeses de protocol, du-
rant els anys 2011 i 2012, per departaments, empreses 
públiques i ens autònoms?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels viatges pagats amb diners 
públics el 2011 i el 2012
Tram. 314-07671/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el cost detallat dels viatges institucionals i de 
qualsevol altre classe, pagats amb diners públics, tant de 
l’Administració de la Generalitat com de les empreses 
públiques i ens autònoms, durant els anys 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb dedicació 
exclusiva a la Generalitat el 2011
Tram. 314-07672/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Relació del nombre de persones que tenen dedicació 
exclusiva amb l’administració de la Generalitat durant 
l’any 2011.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb dedicació 
exclusiva a la Generalitat el 2012
Tram. 314-07673/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Relació del nombre de persones que tenen dedicació 
exclusiva amb l’administració de la Generalitat durant 
tot l’any 2012.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades a l’estalvi produït per 
la supressió del complement de dedicació 
especial
Tram. 314-07674/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la valoració de l’impacte real, per a l’exerci-
ci 2012, de les mesures de reducció de despesa aplica-
des a la quantificació de l’estalvi produït per la supres-

sió del complement de dedicació especial i número de 
places afectades?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades a l’estalvi produït per 
la retallada de la paga extraordinària
Tram. 314-07675/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la valoració de l’impacte real, per a l’exer-
cici 2012, de les mesures de reducció de despesa apli-
cades a la valoració de l’estalvi produït per la retallada 
de la paga extraordinària de desembre de 2012?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades a l’estalvi produït per 
la supressió dels ajuts del fons d’acció soci-
al i dels tiquets per a restaurant
Tram. 314-07676/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25582 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
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xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la valoració de l’impacte real, per a l’exer-
cici 2012, de les mesures de reducció de despesa apli-
cades a la valoració de l’estalvi produït per la supressió 
del FAS i dels tiquets restaurants?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades a l’estalvi produït per 
la reducció de dies d’afers personals i de va-
cances
Tram. 314-07677/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la valoració de l’impacte real, per a l’exer-
cici 2012, de les mesures de reducció de despesa apli-
cades a la valoració de l’estalvi produït per la reducció 
d’assumptes personal i dies de vacances?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de les mesures de reducció 
de despesa aplicades per l’estalvi produït 
per la supressió de les aportacions al pla de 
pensions
Tram. 314-07678/10

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25584 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina és la valoració de l’impacte real, per a l’exer-
cici 2012, de les mesures de reducció de despesa apli-
cades a la valoració de l’estalvi produït per la supressió 
de les aportacions al Pla de pensions?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu adjunt del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de l’estació Rambla Just 
Oliveras en el Pla de millora d’accessibilitat 
a les estacions de les xarxes de Ferrocarrils 
Metropolitans de Barcelona
Tram. 314-07679/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat mes d’octubre de 2011 la Generalitat de Ca-
talunya va anunciar un nou impuls al pla de millora 
de l’accessibilitat per reformar 12 estacions de la xar-
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xa ferroviària de Barcelona i vam conèixer que Pla de 
Millora d’accessibilitat a les estacions de les xarxes 
de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona no incloïa 
l’estació de Rambla Just Oliveras, que enllaça la L-1 
amb l’estació de L’Hospitalet de la xarxa ferroviària de 
Rodalies, sent aquest un dels intercanviadors en super-
fície més important i amb més usuaris i intercanvis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en ésser l’estació 
de Rodalies de L’Hospitalet estació terminal.

La millora de l’accessibilitat d’aquesta estació de me-
tro repercutiria doncs sobre un major nombre d’usua-
ris de la xarxa per sobre d’altres de les estacions que 
van ser incloses.

El 7 de març de 2012 la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat del parlament de Catalunya va adoptar la se-
güent resolució: «El Parlament de Catalunya insta el 
Govern a presentar a la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, un cop quedin assignades les partides pressu-
postàries necessàries per a l’execució, el calendari de 
les obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveres 
de la línia 1 del metro».

Com que creiem que en l’actual situació econòmica i 
pressupostària és necessari prioritzar els projectes que 
repercuteixin i beneficiïn un major nombre d’usuaris 
dels serveis de transports, tot i conèixer que la millora 
de l’accessibilitat d’aquesta estació entranya dificultat i 
previsiblement uns costos elevats,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Serà revisat l’actual Pla de Millora d’accessibilitat a 
les estacions de les xarxes de Ferrocarrils Metropoli-
tans de Barcelona per incloure l’estació de Metro de 
Rambla Just Oliveras?

– Tenint en compte que ha passat mes d’un any des de 
la resolució adoptada en la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat del Parlament de Catalunya respecte a aquest 
tema, s’han assignat ja les partides pressupostàries ne-
cessàries per a l’execució de les obres d’adaptació de 
l’estació Rambla Just Oliveres de la línia 1 del metro?

– En cas afirmatiu, quin seria l’import total de les 
obres de millora d’accessibilitat de l’estació Rambla 
Just Oliveres de la línia 1 del metro?

– En cas afirmatiu, existeix ja un calendari per a les 
obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveres de 
la línia 1 del metro?

– Estarà inclòs en el pressupost del 2013, en cas que 
n’hi hagi, la partida necessària per a la realització de 
les obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveres 
de la línia 1 del metro?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del calendari del Pla di-
rector d’infraestructures 2011-2020 pel que 
fa a l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 
metro
Tram. 314-07680/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La Resolució 480/IX del Parlament de Catalunya, a 
proposta del Grup Socialista, sobre la programació i el 
calendari d’execució de la nova estació d’Ernest Lluch 
de la línia 5 del metro adoptada a la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat en la sessió tinguda el 7 de març 
de 2012, instava el Govern a incloure en el marc de la 
redacció del nou Pla director d’infraestructures 2011-
2020 la programació de la nova estació d’Ernest Lluch 
de la línia 5 del metro i fixar-ne el calendari d’execució 
en funció del conjunt d’inversions previst.

Segons el Pla director d’infraestructures 2011-2020 
de l’Àrea del Transport Metropolità, l’estació d’Ernest 
Lluch de la línia 5 del metro formarà part del futur in-
tercanviador d’Ernest Lluch que estarà constituït per 
l’actual parada del Trambaix (serveis T1, T2 i T3) i la 
nova estació de la línia L5. Per la carretera de Coll-
blanc també circulen diverses línies d’autobús urbanes 
i suburbanes que es dirigeixen preferentment al Baix 
Llobregat i tenen parades en aquest àmbit.

Aquesta actuació ha suposat la modificació prèvia del 
traçat antic del Trambaix en aquest àmbit, que discor-
ria pel camí de Torre Melina i girava 120º, amb un ra-
di de curvatura de 20 metres, per tal d’enfilar el carrer 
de Collblanc.

El nou intercanviador d’Ernest Lluch permetrà, per 
una banda, la distribució dels fluxos del sud i est de 
Cornellà amb l’àmbit de la Diagonal Alta, i per una 
altra banda, permetrà canalitzar la mobilitat d’Esplu-
gues (eix de la C-245) per la ciutat de Barcelona (Sants 
i Esquerra de l’Eixample), relacions que actualment no 
disposen de l’oferta de cap servei ferroviari.

La nova estació de línia L5 d’Ernest Lluch també per-
metria reduir de forma important el temps de viatge 
d’accés, perquè actualment les estacions de Collblanc 
i Pubilla Casas estan distanciades uns 1.200 metres.



9 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 117

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 150

El PDI 2011-2020 també preveu que la demanda cap-
tada serà de 16.000 beneficiats (3.000 intercanvis) i 
que la inversió pendent és de 16,9 M euros (IVA ex-
clòs). Per últim, diu que l’actuació estarà operativa per 
l’any 2015.

Tenint en compte que el PDI diu que al 2015 s’hau-
ran executat les obres, però que per finalitzar l’obra tan 
sols calen executar les obres de les instal·lacions i de 
l’arquitectura de l’estació i que la Generalitat primer 
va anunciar la seva apertura el 2013, després el 2014 
i ara el 2015,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Tenint en compte els incompliments en matèria d’in-
fraestructures per part del Govern de la Generalitat, 
es respectarà el calendari present al Pla director d’in-
fraestructures 2011-2020 de l’Autoritat del Transport 
Metropolità per a l’estació d’Ernest Lluch de la línia 
5 del metro?

– Hi ha hagut avenços des de la paralització al 2011 de 
les obres de condicionament i d’instal·lacions necessà-
ries a l’estació d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro?

– Quin cost de manteniment suposa mantenir l’estació 
d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro tancada?

– Tenint en compte que aquesta infraestructura ha de 
formar part del nou intercanviador d’Ernest Lluch, 
que ha de permetre la distribució dels fluxos del sud 
i est de Cornellà amb l’àmbit de la Diagonal i perme-
trà canalitzar la mobilitat d’Esplugues per la ciutat de 
Barcelona, que totes les infraestructures estan ja fina-
litzades i van comportar una gran inversió i molèsties 
als usuaris dels mitjans de transport afectats i que la 
seva paralització perjudica diàriament milers de ciuta-
dans, sobretot de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern, estaran 
incloses en el pressupost del 2013, en cas d’haver-hi, 
les obres que manquen per finalitzar i posar en marxa 
l’estació d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013  

Celestino Corbacho i Chaves, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del CAP Gornal, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07681/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Marina Geli i 
Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El nou CAP que se s’ha de construir al barri del Gor-
nal de l’Hospitalet de Llobregat és una actuació d’obra 
nova que haurà de substituir un equipament ja exis-
tent.

L’actual equipament del CAP del Gornal que ha de ser 
substituït ocupa actualment i de forma provisional un 
edifici que pertany a l’empresa Mercadona. El con-
tracte de cessió de l’espai finalitza el 2015.

Donat que la resposta escrita a un pregunta formula-
da pel Grup Parlamentari Socialista respecte al calen-
dari d’execució d’aquest nou equipament per part del 
Conseller de Salut, el passat 13 de febrer de 2012 va 
ser que per edificar el nou CAP «es disposa de solar 
i de programa funcional i hores d’ara es troba en fa-
se de redacció de projecte. Ha estat prioritzada per la 
Regió Sanitària i l’execució de l’obra és una possible 
actuació a incloure al pla economicofinancer (PEF) de 
 GISA per a l’any 2013».

Donat que existeix un comprensible grau de preocupa-
ció per part dels usuaris del barri del Gornal davant la 
possibilitat que s’arribi al 2015 sense que s’hagi cons-
truït el nou CAP i es tanqui l’actual.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Està ja redactat el projecte de construcció del nou 
CAP Gornal de l’Hospitalet de Llobregat i quines ac-
cions està adoptant el Govern per dur-lo a terme?

– Quan pensa el Govern iniciar les obres del nou CAP 
Gornal de l’Hospitalet de Llobregat?

– Tenint en compte que a mitjans de 2013, encara no 
hi ha Pressupostos de la Generalitat per l’any en curs, 
quin calendari té previst el Govern per realitzar les 
obres i equipar el nou CAP Gornal de l’Hospitalet de 
Llobregat?
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– Quina data té prevista el Govern per l’entrada en 
funcionament del nou CAP Gornal de l’Hospitalet de 
Llobregat?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del nou centre d’aten-
ció primària del barri de Sant Josep, de 
l’Hos pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07682/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25590 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Marina Geli i 
Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Donat que la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 en 
la seva disposició addicional sisena «Informe sobre 
les prioritats a l’hora de portar a terme determinades 
infraestructures sanitàries» contemplava que «prèvia-
ment a la finalització de l’any 2011, deu presentar-se 
un informe que contingui una anàlisi de les necessitats 
i la programació de actuacions per establir les priori-
tats a l’hora de portar a terme les següents infraestruc-
tures sanitàries: » i en el llistat d’infraestructures sani-
tàries apareixia el «nou CAP en el barri de Sant Josep 
(...) a l’Hospitalet de Llobregat»,

Donat que en resposta del Conseller de Sanitat el pas-
sat 13 de febrer de 2012, a una pregunta feta per aquest 
Grup Parlamentari sobre el compromís signat per part 
de la Generalitat de construir un nou CAP al barri de 
Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat va ser: «El 
CAP del barri Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat 
substitueix un antic equipament ja existent. L’actuació 
es troba en la seva fase d’estudis inicials i hores d’ara 
no es disposa de solar, per la qual cosa no s’ha pogut 
preveure cap dotació al pressupost 2012».

Donat que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha manifes-
tat que compta amb un solar disponible per construir 
aquest nou equipament al carrer Leonardo Da Vinci, 
cantonada amb Avinguda Carrilet de aquesta ciutat, 
i resta a l’espera d’un compromís ferm per part de la 

Generalitat de construcció d’aquest nou CAP per cedir 
aquest solar, per tal que aquest no quedi en desús una 
vegada feta la cessió a la Generalitat, com a passat en 
altres casos semblants i haver de demanar la reversió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els resultats dels estudis inicials sobre la 
construcció del nou CAP al barri de Sant Josep a l’H-
ospitalet de Llobregat?

– Quines accions està adoptant el Govern de la Ge-
neralitat per tal de portar a terme el projecte de cons-
trucció del nou CAP de Sant Josep de l’Hospitalet de 
Llobregat, tal com es va comprometre en un conve-
ni signat amb l’Ajuntament de L’Hospitalet l’any 2010, 
per tal de tenir aquest centre enllestit abans del 2015?

– En la fase d’estudis inicials en les quals el Govern 
va indicar que es trobava el projecte; ha mostrat el 
Govern interès per conèixer els terrenys que cediria 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per construir 
aquest nou CAP?

– Existeix un projecte de construcció per al nou CAP 
de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat o es tro-
ba encara (passat ja més d’un any des de la resposta 
citada per part del conseller) en fase d’estudis inicials?

– En cas afirmatiu a la resposta anterior, quan pensa el 
Govern iniciar les obres del nou CAP de Sant Josep de 
l’Hospitalet de Llobregat?

– 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 
d’aquest nou CAP de Sant Josep a la ciutat de l’Hospi-
talet de Llobregat?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del nou centre d’aten-
ció primària del barri de Santa Eulàlia, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07683/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Marina Geli i 
Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat 
té una població que supera els 40.000 habitants amb 
una previsió de creixement important donat la nova 
població resident a les àrees de nova construcció als 
voltants de la Plaça Europa.

En l’actualitat aquest gran barri de l’Hospitalet compta 
amb dos CAP de referència per dues zones. Un és el de 
Santa Eulàlia Nord al carrer Jacint Verdaguer, que pa-
teix una situació de col·lapse degut a la manca d’espai 
per la població que ha d’atendre i que darrerament ha 
estat minvat en els seus serveis. I un altra a la zona sud 
al carrer Amadeu Torner, que degut a la nova pobla-
ció, resident a les zones de nova construcció properes a 
la Plaça Europa quedarà petit en pocs anys.

La densitat demogràfica d’aquest barri de l’Hospitalet 
i la precarietat de l’actual CAP fan imprescindible la 
construcció d’un nou CAP per tal de millorar el ser-
vei d’atenció primària en aquest barri, tant pels treba-
lladors sanitaris com pels mateixos usuaris del servei.

El nou CAP que s’ha de construir al barri del Santa 
Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat es tractaria d’una 
actuació d’obra nova que vindria a complementar i 
descongestionar els Centres d’Atenció Primària ja 
existents al barri.

En aquest sentit el febrer de 2010 es va signar un con-
veni entre l’Ajuntament de l’Hospitalet, el Departa-
ment de Salut i Servei Català de la Salut per tal de mi-
llorar els existents i construir nous Centres d’Atenció 
Primària a la ciutat. Entre els equipaments citats en 
aquest conveni es troba el nou CAP de Santa Eulà-
lia, pel qual l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
ha cedit un solar al carrer Alhambra perquè es pugui 
construir aquest nou CAP.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Existeix un projecte de construcció per al nou CAP 
de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat?

– En cas contrari, quines accions està adoptant el Go-
vern per dur-lo a terme i acomplir el compromís signat 
al citat conveni del 2010?

– En cas afirmatiu a la primera pregunta, quan pensa 
el Govern iniciar les obres del nou CAP de Santa Eu-
làlia de l’Hospitalet de Llobregat?

– Quin calendari té previst el Govern per realitzar les 
obres del nou CAP de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de 
Llobregat?

– Quina data té prevista el Govern per l’entrada en 
funcionament del nou CAP de Santa Eulàlia de l’Hos-
pitalet de Llobregat?

– 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 
d’aquest nou CAP de Santa Eulàlia a la ciutat de l’Hos-
pitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del CAP Florida-2, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07684/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El barri de La Florida de L’Hospitalet de Llobregat comp-
ta encara amb un únic CAP al Parc dels Ocellets, tot i 
haver d’atendre prop de 50.000 targetes sanitàries, més 
usuaris que moltes poblacions de Catalunya que comp-
ten amb més d’un CAP. La densitat demogràfica d’aquest 
barri de l’Hospitalet i la precarietat de l’actual CAP de la 
Florida fan imprescindible la posada en marxa sense més 
dilació d’un nou CAP per tal de millorar el servei d’aten-
ció primària en aquest barri, tant pels treballadors sanita-
ris com pels mateixos usuaris del servei.

El 9 de febrer de 2012 el Conseller de Salut va contestar 
textualment a una pregunta oral del Grup Parlamenta-
ri Socialista en la Comissió de Salut, que l’adequació 
del nou CAP de La Florida-2 estava dins l’agenda del 
Govern amb les següents paraules: «el nou CAP Flori-
da-2, a l’Hospitalet, ja disposa de projecte executiu. Es 
tracta d’una actuació a executar per mitjà de l’Incasòl, 
i ara estem tramitant l’adquisició del local on s’ubicarà 
aquest nou CAP per poder procedir a continuació a la 
seva adequació. L’any 2012 es preveu revisar aquesta 
adquisició per executar les obres el 2013. I el projecte 
de pressupost 2012 sí que contempla aquest escenari.»

El 13 de febrer de 2012 la resposta donada des de la 
Conselleria a una pregunta escrita sobre aquest equi-
pament feta per aquest Grup Parlamentari va ser: «El 
nou CAP la Florida de l’Hospitalet de Llobregat és una 
actuació que es troba en fase de projecte i que pre-
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veu ubicar el nou centre a la planta baixa d’un edifici 
construït per l’Incasòl. L’inici de l’obra resta pendent 
de l’adquisició del local, previ conveni amb el Servei 
Català de la Salut (CatSalut). L’any 2012 es preveu re-
alitzar aquesta adquisició, per executar les obres l’any 
2013. El projecte de pressupost 2012 contempla aquest 
escenari. El pressupost econòmic per a l’adquisició del 
local és d’1,14 milions d’euros i de 2,6 milions d’euros 
per a l’execució de l’obra i l’equipament del centre.»

El 22 de març de 2012 la Comissió de Salut del Par-
lament de Catalunya va aprovar per unanimitat una 
resolució del Grup Socialista, transaccionada amb el 
Grup de Convergència i Unió per tal que l’any 2012 
s’adquirissin els locals on s’ha d’ubicar aquest CAP.

Vist que en estem a la meitat de l’any 2013, que la Ge-
neralitat de Catalunya segueix sense tenir un Pres-
supost que indiqui que aquest equipament s’executa-
rà aquest any 2013 i que a hores d’ara desconeixem 
com estan els tràmits per l’adquisició del local on s’ha 
d’ubicar aquest nou CAP.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– En quina situació es troba el projecte de construcció 
del nou CAP Florida-2 de l’Hospitalet de Llobregat i 
quines accions està adoptant el Govern?

– Quan pensa el Govern iniciar les obres del nou CAP 
Florida-2 de l’Hospitalet de Llobregat?

– Quin calendari té previst el Govern per realitzar les 
obres i equipar el nou CAP Florida-2 de l’Hospitalet 
de Llobregat?

– Quina data té prevista el Govern per l’entrada en 
funcionament del nou CAP de la Florida de l’Hospi-
talet de Llobregat?

– Té el Govern alguna raó tècnica i/o jurídica per la 
qual no s’estan executant les obres del nou CAP Flori-
da-2 de l’Hospitalet de Llobregat?

– S’ha tramitat ja per part del Govern l’adquisició del 
local on ha d’ubicar-se el nou CAP Florida-2 per mitjà 
de l’Incasòl?

– Ha estat adquirit per l’Incasòl el local on ha d’ubi-
car-se el nou CAP La Florida-2?

– Disposa la Generalitat d’un calendari per l’adequació, 
dotació i posada en funcionament d’aquest nou CAP?

– En el cas hipotètic que el 2013 existeixi un Pressu-
post de la Generalitat de Catalunya, pensa el Govern 
dotar pressupostàriament l’adquisició, si s’escau, la 
adequació i la dotació d’aquest nou CAP La Florida-2 
a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera a les urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07685/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Marina Geli 
i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el temps d’espera per ser atès a les urgènci-
es de l’Hospital de Bellvitge a Juny del 2013 comparat 
amb els darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost de l’Hospital Universi-
tari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-07686/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25594 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Marina Geli 
i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el pressupost de l’Hospital de Bellvitge per 
l’any 2013 comparat amb els anteriors cinc anys?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper en el terciarisme i com a hos-
pital comunitari i de referència de l’Hospital 
Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07687/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25595 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Marina Ge-
li i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament 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 paper de l’Hospital de Bellvitge en el ter-
ciarisme de Catalunya per part del Departament de 
Salut i el seu paper d’Hospital comunitari i de referèn-
cia per la ciutat d’Hospitalet de Llobregat, el Prat i el 
Baix Llobregat?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera de les ambulàncies 
per al trasllat a domicili des de les urgències 
de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’H-
ospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-07688/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Marina Geli i 
Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el temps d’espera de les ambulàncies del 
transport sanitari per traslladar a domicili des de les 
urgències de l’Hospital de Bellvitge?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament i la disponibilitat de llits 
i sales d’operacions a l’Hospital Universita-
ri de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-07689/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Marina Geli i 
Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines són la disponibilitat i els tancaments de llits 
i quiròfans a juny de 2013 a l’Hospital de Bellvitge 
comparat amb els cinc anys anteriors?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció dels habitatges de pro-
tecció oficial del sector residencial del Gor-
nal III, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)
Tram. 314-07690/10

Formulació
Celestino Corbacho i Chaves, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Celestino Corbacho i Chaves, diputat, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

A data 31 de gener de 2007 va ser aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la Modi-
ficació del Pla General Metropolità. I amb data 23 de 
febrer de 2007 es va procedir a la signatura del Con-
veni entre el Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de l’Hospitalet per a la construcció de 77 habitat-
ges de de protecció oficial, en el Sector Residencial de 
Gornal III al carrer Narcís Monturiol cantonada amb 
el carrer Fortuna de l’Hospitalet, promoguts per l’Ins-
titut Català del Sòl i inscrits en el marc del Pla per al 
dret a l’Habitatge que va ser promogut pel Govern de 
la Generalitat.

El 7 de març de 2012 el Parlament va adoptar la se-
güent resolució: «El Parlament de Catalunya insta el 
Govern a iniciar, tan aviat com sigui possible i quan 
s’obtingui el finançament necessari, les obres dels se-
tanta-set habitatges de protecció oficial al sector resi-
dencial Gornal III, al carrer de Narcís Monturiol, can-
tonada amb el carrer de la Fortuna, a l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès).»

A hores d’ara, passat més d’un any, els terrenys se-
gueixen reservats i no hi ha coneixement si el Govern 
acomplirà aquest compromís adquirit i aprovat per la 
Generalitat a executar sine die.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Té el Govern previst un calendari per les obres dels 
77 habitatges de protecció oficial, en el Sector Resi-
dencial de Gornal III al carrer Narcís Monturiol can-
tonada amb el carrer Fortuna de l’Hospitalet?

– Quan pensa el Govern iniciar les obres dels 77 habi-
tatges de protecció oficial, en el Sector Residencial de 
Gornal III al carrer Narcís Monturiol cantonada amb 
el carrer Fortuna de l’Hospitalet?

– Tenint en compte que a mitjans de 2013, encara no 
hi ha Pressupostos de la Generalitat pel 2013, poden 
explicar si estarà inclòs en aquest pressupost les obres 
dels 77 habitatges de protecció oficial, en el Sector Re-
sidencial de Gornal III al carrer Narcís Monturiol can-
tonada amb el carrer Fortuna de l’Hospitalet?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013 

Celestino Corbacho i Chaves, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan des-
ocupats al Baix Camp
Tram. 314-07691/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25599 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 parc d’habitatges públics de la Generali-
tat a cadascun dels municipis del Baix Camp en règim 
de venda que roman desocupat a 31 de maig de 2013?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan des-
ocupats al Priorat
Tram. 314-07692/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25600 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 parc d’habitatges públics de la Generalitat 
a cadascun dels municipis del Priorat en règim de ven-
da que roman desocupat a 31 de maig de 2013?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan des-
ocupats al Tarragonès
Tram. 314-07693/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25601 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 parc d’habitatges públics de la Gene-
ralitat a cadascun dels municipis del Tarragonès en 

règim de venda que roman desocupat a 31 de maig 
de 2013?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan des-
ocupats al Baix Penedès
Tram. 314-07694/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25602 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 parc d’habitatges públics de la Generalitat 
a cadascun dels municipis del Baix Penedès en règim 
de venda que roman desocupat a 31 de maig de 2013?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan des-
ocupats a l’Alt Camp
Tram. 314-07695/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
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xen 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 parc d’habitatges públics de la Generali-
tat a cadascun dels municipis de l’Alt Camp en règim 
de venda que roman desocupat a 31 de maig de 2013?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de venda que estan des-
ocupats a la Conca de Barberà
Tram. 314-07696/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 parc d’habitatges públics de la Generali-
tat a cadascun dels municipis de la Conca de Barberà 
en règim de venda que roman desocupat a 31 de maig 
de 2013?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan des-
ocupats al Baix Camp
Tram. 314-07697/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25605 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 parc d’habitatges públics de la Generalitat 
a cadascun dels municipis del Baix Camp, en règim de 
lloguer que roman desocupat, a 31 de maig de 2013? 
Quin és el nombre total d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer a cadascun dels munici-
pis del Baix Camp?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan des-
ocupats al Priorat
Tram. 314-07698/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25606 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el parc d’habitatges públics de la Generali-
tat a cadascun dels municipis del Priorat, en règim de 
lloguer que roman desocupat, a 31 de maig de 2013? 
Quin és el nombre total d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer a cadascun dels munici-
pis del Priorat?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan des-
ocupats al Tarragonès
Tram. 314-07699/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25607 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 parc d’habitatges públics de la Generalitat 
a cadascun dels municipis del Tarragonès, en règim de 
lloguer que roman desocupat, a 31 de maig de 2013? 
Quin és el nombre total d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer a cadascun dels munici-
pis del Tarragonès?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan des-
ocupats al Baix Penedès
Tram. 314-07700/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25608 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 parc d’habitatges públics de la Genera-
litat a cadascun dels municipis del Baix Penedès, en 
règim 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 cadascun dels 
municipis del Baix Penedès?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan des-
ocupats a l’Alt Camp
Tram. 314-07701/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25609 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el parc d’habitatges públics de la Generalitat 
a cadascun dels municipis de l’Alt Camp, en règim de 
lloguer que roman desocupat, a 31 de maig de 2013? 
Quin és el nombre total d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer a cadascun dels munici-
pis de l’Alt Camp?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el parc d’habitatges públics de la Ge-
neralitat en règim de lloguer que estan des-
ocupats a la Conca de Barberà
Tram. 314-07702/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25610 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 parc d’habitatges públics de la Generalitat 
a cadascun dels municipis de la Conca de Barberà, en 
règim 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 cadascun dels 
municipis de la Conca de Barberà?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Genera-
litat que estan en construcció al Baix Camp
Tram. 314-07703/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25611 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 nombre d’habitatges públics de la Genera-
litat a cadascun dels municipis de la comarca del Baix 
Camp destinats al règim de lloguer o compra que es 
troben en fase de construcció?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Generali-
tat que estan en construcció al Priorat
Tram. 314-07704/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 nombre d’habitatges públics de la Genera-
litat a cadascun dels municipis de la comarca del Prio-
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rat destinats al règim de lloguer o compra que es tro-
ben en fase de construcció?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Genera-
litat que estan en construcció al Tarragonès
Tram. 314-07705/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 nombre d’habitatges públics de la Genera-
litat a cadascun dels municipis de la comarca del Tar-
ragonès destinats al règim de lloguer o compra que es 
troben en fase de construcció?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Generali-
tat que estan en construcció al Baix Penedès
Tram. 314-07706/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 nombre d’habitatges públics de la Genera-
litat a cadascun dels municipis de la comarca del Baix 
Penedès destinats al règim de lloguer o compra que es 
troben en fase de construcció?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Generali-
tat per a vendre o llogar que estan en cons-
trucció a l’Alt Camp
Tram. 314-07707/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 nombre d’habitatges públics de la Gene-
ralitat a cadascun dels municipis de la comarca de l’Alt 
Camp destinats al règim de lloguer o compra que es 
troben en fase de construcció?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics de la Genera-
litat que estan en construcció a la Conca de 
Barberà
Tram. 314-07708/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 nombre d’habitatges públics de la Gene-
ralitat a cadascun dels municipis de la comarca de la 
Conca de Barberà destinats al règim de lloguer o com-
pra que es troben en fase de construcció?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Jordi Terrades i Santacreu, Xavier Sabaté i Ibarz, Nú-
ria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera als serveis 
d’urgències
Tram. 314-07709/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25617 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els temps mig d’espera a les urgències, al 
conjunt de Catalunya i per cadascun dels Hospitals de 

la XHUP, a Gener i Juny de 2013 comparat amb els 
anys 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera per al tras-
llat dels pacients del servei d’urgències dels 
hospitals al domicili
Tram. 314-07710/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el temps mig d’espera pel transport sanitari 
activat per traslladar a domicili els pacients des de les 
urgències dels Hospitals de la XHUP a juny de 2013, 
comparat amb 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions laborals dels treba-
lladors davant la possible reformulació de 
l’Institut Català de la Salut a Lleida
Tram. 314-07711/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En aquests moments existeix un debat sobre la possi-
bilitat de reformular l’Institut Català de la Salut a Llei-
da. Entenent que cal buscar sinèrgies i aliances entre 
els diferents hospitals de la ciutat de Lleida, 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines seran les condicions laborals dels treballa-
dors un cop s’hagi realitzat la fusió? Els treballadors 
dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de 
Lleida passaran a tenir tots la condició de personal la-
boral? Quin és el calendari previst per a la fusió? Com 
quedarà la Borsa de Treball actual?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera a la regió sanitària 
de Lleida
Tram. 314-07712/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin punt es troben les llistes d’espera a la re-
gió sanitària de Lleida tant per activitat quirúrgica, per 
consultes a especialistes i per activitat radiològica?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat del director del Ser-
vei Català de la Salut amb l’exercici de l’acti-
vitat privada des del seu nomenament
Tram. 314-07713/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern de la Generalitat pot acreditar que dispo-
sa dels informes preceptius de compatibilitat del no-
menament del director del Servei Català de la Salut 
amb l’exercici de l’activitat pròpia, des de la data en 
què va ser nomenat?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els criteris del Departament de Salut i el 
Servei Català de la Salut per a la distribució de 
la disminució pressupostària a les línies d’ac-
tivitat, les empreses i els centres proveïdors
Tram. 314-07714/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 25622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els criteris del Departament de Salut-Cat-
Salut per la distribució de la disminució pressupostà-
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ria a cada línia activitat, empresa i centre proveïdor, 
quin és el paper de la Central de Resultats i quin el 
capitatiu de sector el 2013?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de les urgències del CAP 
Rocafonda, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-07715/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25623 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Mataró compta amb sis centres d’atenció primària. Un 
d’aquests, és el Centre d’Atenció Primària de Rocafon-
da-El Palau gestionat per l’Institut Català de la Salut. 
Aquest dóna cobertura a les 15.000 persones que vi-
uen al barri de Rocafonda-Palau, de les quals una gran 
majoria són persones grans o amb dificultats de conèi-
xer i recórrer a altres recursos sanitaris. Aquest centre 
d’atenció primària compta amb un servei d’urgències 
de dilluns a dissabte de 17h a 9h i els festius les 24 
hores. És un servei molt emprat pels veïns del barri ja 
que la majoria de les persones grans que hi viuen no 
disposen de vehicle propi per accedir a l’hospital de 
Mataró.

Fa uns dies, ens hem assabentat que la Generalitat de 
Catalunya té intenció de tancar les urgències d’aquest 
CAP, obligant als veïns de Rocafonda-Palau a despla-
çar-se fins l’Hospital de Mataró.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– És cert que el Govern té previst el tancament de les 
urgències del CAP de Rocafonda de Mataró? Si la res-
posta és afirmativa, quan es preveu aquest tancament? 
Ha comunicat aquest tancament a l’Ajuntament de Ma-
taró?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013

Alícia Romero Llano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de part dels serveis del 
CAP La Llàntia, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-07716/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 25624 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Mataró compta amb sis centres d’atenció primària. Un 
d’aquests és el Centre d’Atenció Primària de La Llàn-
tia. Fa uns dies ens hem assabentat de la voluntat del 
Govern de la Generalitat de tancar una part del servei 
d’aquest CAP que compta amb serveis d’atenció pri-
mària, d’atenció avançada i de l’atenció a la salut sexu-
al i reproductiva del Maresme.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– És cert que el Govern té previst el tancament de part 
dels serveis del CAP de la Llàntia de Mataró? Si la 
resposta és afirmativa, quins són aquests serveis que 
es pretenen tancar? Quan es preveu aquest tancament? 
Ha comunicat aquest tancament a l’Ajuntament de Ma-
taró?

Palau del Parlament, 19 de juny de 2013 

Alícia Romero Llano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coordinació amb la Unitat Militar 
d’Emergències per a gestionar les actua-
cions en les inundacions del 18 de juny de 
2013 al Pirineu de Lleida
Tram. 314-07717/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 25660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent al Govern, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures de coordinació amb la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME) ha adoptat el Departament 
d’Interior de cara a gestionar l’actuació d’aquesta uni-
tat i pal·liar les conseqüències i els efectes de les inun-
dacions del 18 de juny de 2013 a les comarques piri-
nenques de Lleida?

– Quina ha estat la delegació atorgada a l’empresa EN-
DESA per part del Departament d’Interior per gesti-
onar l’actuació de l’UME en aquesta situació d’emer-
gència?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retorn dels diners avançats per les 
diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona 
i Girona en virtut del Conveni per al desen-
volupament del pla extraordinari d’assistèn-
cia financera local
Tram. 314-07718/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 25750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern ha retornat a les Diputacions els diners 
que van avançar als ens locals en virtut Conveni entre 
la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Barce-
lona, Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolupa-
ment del pla extraordinari d’assistència financera lo-
cal signat el passat 8 de març de 2012? Indicar data i 
import.

– El retorn dels diners a les Diputacions ha estat total 
o s’ha fet de forma parcial?

– En el cas que la devolució encara no s’hagi realitzat, 
quan es preveu el seu pagament?

Palau del Parlament, 21 de juny de 2013 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nou contracte de servei públic 
2013-2015 per a la gestió dels serveis de ro-
dalia i regionals entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i Renfe
Tram. 314-07719/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les 
preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

El Departament de Territori i Sostenibilitat i Renfe 
han tancat el passat dilluns 17 de juny el nou contracte 
de servei públic 2013-2015 per a la gestió de Rodalies 
i Regionals, en la reunió de l’Òrgan Mixt de Coordina-
ció Generalitat - Renfe Operadora, amb un cost previst 
de 164 milions d’euros.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Es contemplen en l’acord millores a la línia R4, 
Manresa - Sant Vicenç de Calders?

2. En cas negatiu, per quins motius no es contemplen 
en l’acord millores a la línia R4, Manresa - Sant Vi-
cenç de Calders?

3. Quan pensa el Govern implementar els trens semi-
directes entre Manresa i Barcelona?

4. Per què no s’han inclòs les demandes ferroviàries de 
la Catalunya Central com si ho contempla el Pacte na-
cional d’infraestructures?

5. Es contemplen en l’acord, millores a la línia R3 Bar-
celona - Vic - Ripoll - Puigcerdà?

6. Es contempla en l’acord, l’inici de les inversions per 
fer factible una primera fase de desdoblament de la R3 
a partir de Mollet del Vallès cap al nord?
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7. Es contempla en l’acord l’extensió dels serveis de 
rodalies que ara s’aturen a Vic fins a Torelló, així com 
els canvis en la zonificació d’aquesta estació?

8. En cas negatiu per quins motiu l’acord no contem-
pla l’extensió dels serveis de rodalies que ara s’aturen a 
Vic fins a Torelló, així com els canvis en la zonificació 
d’aquesta estació?

9. En base a quins motius les millores previstes en 
l’acord signat amb Renfe i Ministerio de Fomento, no-
més afecten a una part del territori català?

10. En base a quins informes o estudis s’ha determinat 
no incloure aquestes millores?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la durada de les obres per al millora-
ment dels accessos al coll de Comiols entre 
la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07720/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 25829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Par-
lamentari 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 respos-
ta escrita.

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

Les comunicacions entre les comarques de la Noguera 
i el Pallars Jussà, i per extensió entre la plana de Lleida 
i el Pirineu, han estat durant molt anys difícils i amb 
traçats sinuosos. Afortunadament en els darrers anys, 
s’han fet reformes importants, en especial la C-12, pe-
rò una de les vies que espera una solució definitiva i 
que a la vegada de comunicar el Pirineu amb la zona 
est de la plana de Lleida ho faria també amb les co-
marques centrals de Catalunya, és la millora de la ruta 
de les carreteres C1412b / L512 i en especial per salvar 
el coll de Comiols.

– Quant temps durarien les obres una vegada iniciades 
del projecte constructiu definitiu de la millora dels ac-

cessos per superar el coll de Comiols entre les comar-
ques de la Noguera i el Pallars Jussà?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Josep Cosconera Carabassa, Maria Rosa Amorós i 
Capdevila, diputats del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del projecte de millorament 
dels accessos al coll de Comiols entre la No-
guera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07721/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 25830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Les comunicacions entre les comarques de la Noguera 
i el Pallars Jussà, i per extensió entre la plana de Lleida 
i el Pirineu, han estat durant molt anys difícils i amb 
traçats sinuosos. Afortunadament en els darrers anys, 
s’han fet reformes importants, en especial la C-12, pe-
rò una de les vies que espera una solució definitiva i 
que a la vegada de comunicar el Pirineu amb la zona 
est de la plana de Lleida ho faria també amb les co-
marques centrals de Catalunya, és la millora de la ruta 
de les carreteres C1412b / L512 i en especial per salvar 
el coll de Comiols.

– Quin és el cost aproximat de la inversió projecte de-
finitiu de la millora dels accessos per superar el coll de 
Comiols entre les comarques de la Noguera i el Pallars 
Jussà?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Josep Cosconera Carabassa, Maria Rosa Amorós i 
Capdevila, diputats del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció a les al·legacions i observa-
cions al projecte de millorament dels acces-
sos al coll de Comiols entre la Noguera i el 
Pallars Jussà
Tram. 314-07722/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 25831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Les comunicacions entre les comarques de la Noguera 
i el Pallars Jussà, i per extensió entre la plana de Lleida 
i el Pirineu, han estat durant molt anys difícils i amb 
traçats sinuosos. Afortunadament en els darrers anys, 
s’han fet reformes importants, en especial la C-12, pe-
rò una de les vies que espera una solució definitiva i 
que a la vegada de comunicar el Pirineu amb la zona 
est de la plana de Lleida ho faria també amb les co-
marques centrals de Catalunya, és la millora de la ruta 
de les carreteres C1412b / L512 i en especial per salvar 
el coll de Comiols.

– S’han ates les al·legacions i observacions al projec-
te constructiu definitiu de la millora dels accessos per 
superar el coll de Comiols entre les comarques de la 
Noguera i el Pallars Jussà que han presentat els ajunta-
ments i altres entitats?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Josep Cosconera Carabassa, Maria Rosa Amorós i 
Capdevila, diputats del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació del projecte de millora-
ment dels accessos del coll de Comiols en-
tre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07723/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 25832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Les comunicacions entre les comarques de la Noguera 
i el Pallars Jussà, i per extensió entre la plana de Lleida 
i el Pirineu, han estat durant molt anys difícils i amb 
traçats sinuosos. Afortunadament en els darrers anys, 
s’han fet reformes importants, en especial la C-12, pe-
rò una de les vies que espera una solució definitiva i 
que a la vegada de comunicar el Pirineu amb la zona 
est de la plana de Lleida ho faria també amb les co-
marques centrals de Catalunya, és la millora de la ruta 
de les carreteres C1412b / L512 i en especial per salvar 
el coll de Comiols.

– Quant preveu aprovar definitivament el projecte 
constructiu definitiu de la millora dels accessos per su-
perar el coll de Comiols entre les comarques de la No-
guera i el Pallars Jussà?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Josep Cosconera Carabassa, Maria Rosa Amorós i 
Capdevila, diputats del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase en què es troba el projecte de 
millorament dels accessos al coll de Comi-
ols entre la Noguera i el Pallars Jussà
Tram. 314-07724/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 25833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Les comunicacions entre les comarques de la Noguera 
i el Pallars Jussà, i per extensió entre la plana de Lleida 
i el Pirineu, han estat durant molt anys difícils i amb 
traçats sinuosos. Afortunadament en els darrers anys, 
s’han fet reformes importants, en especial la C-12, pe-
rò una de les vies que espera una solució definitiva i 
que a la vegada de comunicar el Pirineu amb la zona 
est de la plana de Lleida ho faria també amb les co-
marques centrals de Catalunya, és la millora de la ruta 
de les carreteres C1412b / L512 i en especial per salvar 
el coll de Comiols.

– En quina fase es troba el projecte constructiu defi-
nitiu de la millora dels accessos per superar el coll de 
Comiols entre les comarques de la Noguera i el Pallars 
Jussà?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Josep Cosconera Carabassa, Maria Rosa Amorós i 
Capdevila, diputats del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data per a la licitació de les obres 
del projecte de millorament dels accessos al 
coll de Comiols entre la Noguera i el Pallars 
Jussà
Tram. 314-07725/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 25834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Les comunicacions entre les comarques de la Noguera 
i el Pallars Jussà, i per extensió entre la plana de Lleida 
i el Pirineu, han estat durant molt anys difícils i amb 
traçats sinuosos. Afortunadament en els darrers anys, 
s’han fet reformes importants, en especial la C-12, pe-
rò una de les vies que espera una solució definitiva i 
que a la vegada de comunicar el Pirineu amb la zona 
est de la plana de Lleida ho faria també amb les co-
marques centrals de Catalunya, és la millora de la ruta 
de les carreteres C1412b / L512 i en especial per salvar 
el coll de Comiols.

– Una vegada aprovat el projecte constructiu definitiu 
de la millora dels accessos per superar el coll de Co-
miols entre les comarques de la Noguera i el Pallars 
Jussà, quan pensa el Departament a posar a licitació 
les obres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Josep Cosconera Carabassa, Maria Rosa Amorós i 
Capdevila, diputats del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació de les obres d’ar-
ranjament de la carretera C1412a
Tram. 314-07726/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 25993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

La carretera C-1412a, és una carretera comarcal que 
s’inicia a la C-14, dins el terme municipal de Ponts, 
a la comarca de la Noguera, i arriba fins a Jorba, a la 
comarca de l’Anoia. Té un recorregut total de 56 qui-
lòmetres i forma part de carretera C-1412, actualment 
dividida en dos trams: la C-1412a, la C-1412b de Ponts 
a Tremp. Es tracta doncs, d’un dels principals eixos vi-
aris de la comarca que connecten Barcelona amb An-
dorra i els Pallars. La conjugació de l’important tràn-
sit de vehicles pesants i les deficiències que presenta 
la via, sobretot afectant el tram que va de Ponts a la 
cruïlla de la L-313, amb un recorregut aproximat de 
4’5km, dificulten la circulació rodada i disminueixen 
considerablement la seguretat de la via. Després que el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
programés l’actuació d’arranjament des de la població 
de Ponts fins al km 4,5 de la C1412a, just a l’encreua-
ment de la L-313, al terme municipal d’Oliola i l’obra 
d’arranjament s’adjudiqués a l’empresa Àrids Romà 
encara no s’ha procedit a l’inici de les obres.

– En quin estat es troben aquests tràmits? Quan es pre-
veu que s’executin les obres de reforçament del ferm a 
la carretera C-1412a, el tram que va de Ponts al PK 4’5 
al terme municipal d’Oliola just a l’encreuament amb 
la L-313? S’ha rescindit el contracte amb l’empresa? 
Si s’ha rescindit, ha comportat algun cost per l’Admi-
nistració?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Agència de Salut Pública
Tram. 314-07727/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta del Departament de Salut per 
desenvolupar l’Agència de Salut Pública, en cada àm-
bit: vigilància epidemiològica, protecció i promoció 
de la Salut i prevenció per l’any 2013 i 2014, concre-
tant objectius i accions, professionals (plantilles, per-
fils, rols, desenvolupament professional i categories), 
organització a Catalunya, regions i sector i pressupost 
global i per partides?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les plantilles de veterina-
ris de protecció de la salut i de la resta de 
professionals sanitaris
Tram. 314-07728/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’evolució de les plantilles de veterinaris de 
protecció de la salut i de la resta de professionals sani-
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taris (metges, farmacèutics, tècnics superiors de salut 
pública) de protecció de la salut a juny del 2013 com-
parant amb els anys 2010, 2011 i 2012 i quines són les 
previsions pel 2014 a l’Agència de Salut Pública, abans 
Protecció de la Salut?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la funció dels veterinaris adscrits a 
l’Agència de Salut Pública
Tram. 314-07729/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la missió, visió, objectius i accions que han 
de fer els veterinaris adscrits a l’Agència de Salut Pú-
blica?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els instruments tecnològics de què 
disposen els veterinaris de protecció de la 
salut adscrits a l’Agència de Salut Pública
Tram. 314-07730/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els instruments tecnològics (bolígrafs òp-
tics, ordinadors portàtils, kits d’anàlisi ràpid, cotxes...) 
a l’abast dels veterinaris de Protecció de la Salut ads-
crits a l’Agència de Salut Pública i amb quines funcions?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els bolígrafs òptics adquirits per l’A-
gència de Salut Pública
Tram. 314-07731/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el cost de l’adquisició de bolígrafs òp-
tics per part de l’Agència de Salut Pública? Substituei-
xen els ordinadors portàtils?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions laborals dels veterina-
ris d’escorxador adscrits a l’Agència de Sa-
lut Pública
Tram. 314-07732/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les condicions laborals (salaris, jorna-
da, horaris...) dels veterinaris d’escorxadors adscrits 
a l’Agència de Salut Pública a juny del 2013 com-
parant el 2009 i 2010 i comparant amb la resta de 
CCAA?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions de protecció de la salut 
que atorga l’Agència de Salut Pública als ve-
terinaris adscrits
Tram. 314-07733/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les funcions de protecció de la salut i 
de salut comunitària atorgats des de l’Agència de Salut 

Pública als professionals veterinaris enguany i quines 
modificacions proposa pels propers anys?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions per a determinar el 
paper i el desenvolupament professional 
dels veterinaris de l’Agència de Salut Pública
Tram. 314-07734/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les negociacions amb el col·legi professi-
onal, professionals, patronals i sindicats en relació al 
paper i desenvolupament professional dels veterinaris 
de l’Agència de Salut Pública?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un cos únic de veterinaris 
adscrits a l’Agència de Salut Pública
Tram. 314-07735/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’opinió de l’Agència de Salut Pública de fer 
un cos únic de veterinaris de la Generalitat adscrits a 
ella?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prova pilot de prescripció de me-
dicació i productes sanitaris per part dels 
professionals d’infermeria en funció de llurs 
competències
Tram. 314-07736/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta del Departament de Salut per a 
iniciar una prova pilot enguany o el 2014 de prescrip-
ció de medicació i productes sanitaris en funció de les 
seves competències als professionals d’infermeria (lle-
vadores, infermeria comunitària, urgències, hospitalà-
ries i en l’àmbit sociosanitari i salut mental)?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions amb el Ministeri de 
Sanitat per al desenvolupament normatiu 
de la Llei 28/2009, de modificació de la Llei 
29/2006, de garanties i ús racional dels me-
dicaments i productes sanitaris, amb rela-
ció a la prescripció de medicaments per part 
dels professionals d’infermeria
Tram. 314-07737/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26145 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les negociacions del Departament de Sa-
lut amb el Ministeri de Sanitat pel desenvolupament 
normatiu en relació a la prescripció infermera de la 
Llei 28/2009 de 30 de desembre de modificació de 
la Llei 29/2006 de 28 de juliol de garanties i ús racio-
nal dels medicaments i productes sanitaris?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de aplicades per l’Hospi-
tal de la Vall d’Hebron, de Barcelona, davant 
les noves retallades del 2013
Tram. 314-07738/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26146 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les mesures que aplicarà o ha aplicat mes 
a mes l’Hospital de la Vall d’Hebron davant de la no-
va retallada del 7,05% d’aquest any 2013 que es su-
ma a les anteriors acumulades, que es situen entorn 
del 20%?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els efectes de les retallades del 2013 en 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-07739/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26147 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com afectaran aquest any 2013 les retallades a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron al personal (planti-
lles, salaris, substitucions, eventuals, interins, còm-
put anual d’hores, guàrdies...), l’activitat, la tecnologia, 
les inversions, l’obertura de l’àrea quirúrgica i inten-
sius de l’Hospital General, els productes intermedis, 
la MHDA, els menjadors laborals... comparat amb els 
anys 2010, 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la disminució pressu-
postària en l’empresa concessionària dels 
menjadors laborals de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-07740/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26148 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’afectació, conseqüències i propostes alter-
natives dels menjadors laborals de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron-General, Materno-Infantil i Trauma, a les 
plantilles (acomiadaments, reducció horària, salaris) 
dels mateixos, degudes a la disminució del pressupost 
a la concessionària Arcasa per l’any 2013, comparat 
amb l’adjudicat el 2009?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les reunions de la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
Tram. 314-07741/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El Títol VI de l’EAC «Del Finançament de la Gene-
ralitat», estableix en el seu art. 201.3 que el desenvo-
lupament del mateix correspon a la Comissió Mixta 
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d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat. Tenint 
en compte la importància del sistema de finançament 
respecta de la situació financera en què es troba la Ge-
neralitat, el Grup Socialista voldria saber: 

– Quantes vegades s’ha reunit, des del novembre del 
2010 aquesta comissió?

– Qui forma part de la mateixa de la banda de la Gene-
ralitat de Catalunya?

– Quins temes s’han tractat en cada una de les sessions 
realitzades?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació per a l’actualització del 
finançament de la Generalitat
Tram. 314-07742/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

L’art. 208 EAC estableix l’actualització del finançament 
de la Generalitat amb l’Estat cada 5 anys, la qual ha de 
ser aprovada per la Comissió Mixta d’Afers Econòmics 
i Fiscals Estat-Generalitat. Tenint en compte que la dar-
rera aprovació va ser l’any 2008 i que la propera actua-
lització ha de ser vigent l’any 2014, voldríem saber: 

– Com està aquest procés de negociació?

– Quins són els objectius que s’ha marcat el Govern 
per l’actualització del finançament amb l’Estat?

– Quantes reunions s’han realitzat de la comissió Mix-
ta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per 
avançar en aquesta negociació?

– Quan podrà presentar el Govern de la Generalitat un 
nou finançament actualitzat i acordat amb l’Estat per 
ser vigent l’1 de gener del 2014?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els recursos que destina el De-
partament d’Ensenyament al compliment 
de la Llei 17/2010, de la llengua de signes 
catalana
Tram. 314-07743/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dues altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada, Eva Granados Galiano, dipu-
tada 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: 

– Quins els recursos humans i materials que destina el 
Departament d’Ensenyament per a donar complimen-
ta a l’article 5 de la llei 17/2010? Es demana el detall 
de la distribució territorial d’aquests recursos.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures dutes a terme per al des-
plegament de l’article 6 i de la disposició ad-
dicional segona de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana
Tram. 314-07744/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dues altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada, Eva Granados Galiano, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines mesures ha dut a terme el Govern per al des-
plegament de la Llei 17/2010, de la llengua de signes 
catalana pel que fa referencia a l’article 6 i a la disposi-
ció addicional segona?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per al desple-
gament de l’article 6 i de la disposició addi-
cional segona de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana
Tram. 314-07745/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dues altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada, Eva Granados Galiano, dipu-
tada 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: 

– Quines mesures té previstes el Govern i amb quin 
calendari, per al desplegament de la Llei 17/2010, de la 
llengua de signes catalana pel que fa referencia a l’arti-
cle 6 i a la disposició addicional segona?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Llei 17/2010, de la 
llengua de signes catalana, amb relació als 
drets dels alumnes sords
Tram. 314-07746/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dues altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada, Eva Granados Galiano, dipu-
tada 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 grau de compliment de la Llei 17/2010 de 
la llengua de signes catalana pel que fa referència als 
alumnes sords i als seus drets reconeguts per la llei?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 749/
VIII, sobre les mesures per a garantir l’apre-
nentatge, l’educació, l’accessibilitat i ús del 
català i els recursos de la modalitat oral a 
les persones sordes i sordcegues que es co-
muniquen oralment
Tram. 314-07747/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dues altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada, Eva Granados Galiano, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que 
els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el Grau de compliment de la Resolució 749/
VIII, del Ple del Parlament sobre les mesures i recur-
sos per a garantir la comunicació oral de les de les per-
sones sordes i sordcegues?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes sords escolarit-
zats el curs 2012-2013
Tram. 314-07748/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dues altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada, Eva Granados Galiano, dipu-
tada 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 nombre total d’alumnes sords que estan 
escolaritzats als curs 2012-13 a l’educació infantil, pri-
mària, ESO, Cicles formatius de grau mitjà, batxillerat 
i cicles formatius de grau superior? Es demana cas per 
cas i detallat per comarques

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres de recursos educatius per 
a deficients auditius el curs 2012-2013
Tram. 314-07749/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

dues altres diputades del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada, Eva Granados Galiano, dipu-
tada 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 són els CEDRA existents per al curts 2012-
2013? Quina és la distribució en cadascun d’ells 
d’alumnes segons la modalitat educativa (oral o bilin-
güe) que han escollit els pares dels alumnes?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència de pagaments pendents 
de l’ajut per naixement, adopció, tutela i 
acolliment
Tram. 314-07750/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Pot confirmar el Govern si té pagaments pendents 
des 2010 de l’Ajut econòmic per naixements, adopci-
ons, tuteles i acolliments sotmesos a nivell d’ingressos 
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de la unitat familiar? En cas afirmatiu a quantes famí-
lies, per quin import?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per al pagament dels 
ajuts per naixement, adopció, tutela i acolli-
ment pendents
Tram. 314-07751/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Quan té previst el Govern el pagament de l’ajut econò-
mic per naixements, adopcions, tuteles i acolliments 
sotmesos a nivell d’ingressos de la unitat familiar, dels 
anys 2010, 2011, 2012 i 2013? És demana un calendari 
detallat del pagament.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació anual de l’impost sobre 
les transmissions patrimonials oneroses de 
béns immobles del període 2007-2012 i la 
prevista per al 2013
Tram. 314-07752/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 26247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, conforme a lo establecido en los artícu-
los 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál ha sido la recaudación anual del impuesto so-
bre las transmisiones patrimoniales onerosas de bie-
nes inmuebles en Cataluña entre 2007 y 2012?

– ¿Cuáles son los ingresos previstos por el Govern de la 
Generalitat por la aplicación de dicho impuesto en 2013?

Palau del Parlament, 26 de junio de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els termes econòmics dels processos 
d’alienació i lloguer dels edificis de la Gene-
ralitat
Tram. 314-07753/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els termes econòmics dels processos d’ali-
enació i lloguer de cadascun del conjunt d’edificis de 
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la Generalitat de Catalunya que s’ha dut a terme des de 
gener del 2011? Es demana el preu de venda, el preu de 
lloguer acordat, els termes econòmics de les eventuals 
clàusules de rescissió i els termes establerts a la finalit-
zació del contracte de lloguer.

– Quines obligacions econòmiques contreu la Generali-
tat en cada cas, a banda del pagament del lloguer? Quina 
part es fa càrrec del manteniment i les eventuals noves 
instal·lacions de serveis, infraestructures com els ascen-
sors, etc, durant la durada del contracte de lloguer?

– Quins d’aquests edificis suportaven un cens emfitèu-
tic? Quins eren els termes econòmics d’aquests censos?

– Quin cost de manteniment, impostos i altres despe-
ses corrents i quin volum d’inversió, etc, va tenir cada 
un dels edificis en el últim any sencer abans de la for-
malització dels contractes d’alienació?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Alícia Romero Llano

Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les operacions del tipus venda i lísing 
al venedor amb els edificis de la Generalitat
Tram. 314-07754/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera el Govern que les operacions de tipus «sa-
le and lease back» són operacions bàsicament finance-
res, en essència equivalents a una operació de crèdit 
convencional, en aquest cas amb el suport i aval d’un 
bé físic? Quins són, en el cas de cada un dels edificis 
dels que han estat alienats amb compromís de lloguer 
posterior, els termes financers de l’operació homologa-
bles (TAE, obertura, estudi, rescissió...)?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalitat de les operacions d’aliena-
ció d’immobles amb compromís de lloguer 
posterior
Tram. 314-07755/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

El capteniment del Govern en les operacions d’aliena-
ció d’immobles amb compromís de lloguer posterior 
és obtenir liquiditat en un moment de dificultat d’accés 
als mercats de crèdit o és una forma de gestió del pa-
trimoni que es considera superior en termes d’eficièn-
cia? Si és aquest segon cas, es demana els elements en 
els que basa aquest criteri.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els arguments de l’informe jurídic dels 
expedients dels edificis que han estat alie-
nats i posteriorment llogats del 2011 ençà
Tram. 314-07756/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Els edificis que han estat objecte d’alienació i poste-
rior lloguer a partir de 2011 formaven part del domini 
públic o demanial de la Generalitat? Quins són els ar-
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guments de l’informe jurídic dels diferents expedients, 
assumits per la Intervenció, per considerar que no és 
d’aplicació en aquest cas l’article 17 de la Llei de Patri-
moni de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb la residència concer-
tada Can Serra, de Sant Esteve Sesrovires 
(Baix Llobregat), i la continuïtat del servei i 
de l’atenció als usuaris
Tram. 314-07757/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

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: 

– Quantes places té concertades l’ICASS a la residèn-
cia concertada Can Serra de Sant Esteve Sesrovires?

– Quina quantitat deu l’ICASS a la societat gestora de 
la residència assistida concertada Can Serra de Sant 
Esteve Sesrovires?

– Quan té previst el Departament de Benestar Social i 
Família d’abonar les quantitats pendents?

– Quin és l’estat de l’equilibri economicofinancer de 
la concessió?

– Quines gestions ha fet l’ICASS amb l’empresa gesto-
ra i l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, titular de 
la societat mercantil Serveis Municipals de Sant Este-
ve Sesrovires SL, per assegurar la continuïtat del ser-
vei i l’atenció a les persones usuàries?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la reunió constitutiva del 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Tram. 314-07758/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 26289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin ha estat es el cost econòmic de la reunió consti-
tutiva del Pacte Nacional pel Dret a Decidir celebrada 
el passat dimecres dia 26 de juny a la Sala Auditori del 
Parlament de Catalunya?

 Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes a la línia ferro-
viària entre Manresa i Lleida
Tram. 314-07759/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

El passat dilluns 17 de juny, el departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
va anunciar un nou contracte de servei públic per a la 
gestió de Rodalies i Regionals, pels anys 2013-2015. 
L’acord recull que les inversions per les millores del 
servei tindran una quantia de 165 milions d’euros, i 
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que la Generalitat també hi haurà de contribuir, apro-
ximadament a parts iguals amb el ministeri. Aquests 
diners provindran dels recursos pactats en el traspàs 
de Rodalies.

– Quines inversions estan previstes a la línia ferrovià-
ria Manresa-Lleida?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’incloure Sant Guim de Frei-
xenet (Segarra) en l’àmbit del servei de trens 
de rodalia de Lleida
Tram. 314-07760/10

Formulació
Josep Cosconera Carabassa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Cosconera Carabassa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

El passat dilluns 17 de juny, el departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
va anunciar un nou contracte de servei públic per a la 
gestió de Rodalies i Regionals, pels anys 2013-2015. 
L’acord recull que les inversions per les millores del 
servei tindran una quantia de 165 milions d’euros, i 
que la Generalitat també hi haurà de contribuir, apro-
ximadament a parts iguals amb el ministeri. Aquests 
diners provindran dels recursos pactats en el traspàs 
de Rodalies.

– Té previst el Govern incloure el municipi de Sant 
Guim de Freixenet dins de l’àmbit de Rodalies Lleida?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Josep Cosconera Carabassa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants a 
la Conca de Barberà
Tram. 314-07761/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca de la Conca de Barberà

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el nombre de places d’escoles bres-
sol, municipi per municipi, per als cursos 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013? Es de-
mana per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants a la Conca de Barberà
Tram. 314-07762/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca de la Conca de Barberà

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el pressupost destinat a subvencionar pla-
ces d’escola bressol, municipi per municipi, i per ca-
dascuna de les escoles? Es demana informació per als 
cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 
2012-2013 i per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants a la Conca de Barberà
Tram. 314-07763/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca de la Conca de Barberà

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el pressupost destinat a la subven-
ció per la construcció d’escoles bressol per als cursos 
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013 i 2013-2014? Quin és el detall dels pagaments 
pendents i previsió de fer-los efectius? Es demana in-
formació municipi per municipi.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
al Baix Penedès
Tram. 314-07764/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria Segú 
Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En relació amb la comarca del Baix Penedès

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el nombre de places d’escoles bres-
sol, municipi per municipi, per als cursos 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013? Es de-
mana per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants al Baix Penedès
Tram. 314-07765/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Baix Penedès

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el pressupost destinat a subvencionar pla-
ces d’escola bressol, municipi per municipi, i per ca-
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dascuna de les escoles? Es demana informació per als 
cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 
2012-2013 i per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants al Baix Penedès
Tram. 314-07766/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26298 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria Segú 
Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

En relació amb la comarca del Baix Penedès

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el pressupost destinat a la subven-
ció per la construcció d’escoles bressol per als cursos 
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013 i 2013-2014? Quin és el detall dels pagaments 
pendents i previsió de fer-los efectius? Es demana in-
formació municipi per municipi.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
a l’Alt Camp
Tram. 314-07767/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca de l’Alt Camp

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el nombre de places d’escoles bres-
sol, municipi per municipi, per als cursos 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013? Es de-
mana per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants a l’Alt Camp
Tram. 314-07768/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca de l’Alt Camp

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el pressupost destinat a subvencionar pla-
ces d’escola bressol, municipi per municipi, i per ca-
dascuna de les escoles? Es demana informació per als 
cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 
2012-2013 i per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants a l’Alt Camp
Tram. 314-07769/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca de l’Alt Camp

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el pressupost destinat a la subven-
ció per la construcció d’escoles bressol per als cursos 
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013 i 2013-2014? Quin és el detall dels pagaments 
pendents i previsió de fer-los efectius? Es demana in-
formació municipi per municipi.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
al Baix Camp
Tram. 314-07770/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Baix Camp

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el nombre de places d’escoles bres-
sol, municipi per municipi, per als cursos 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013? Es de-
mana per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants al Baix Camp
Tram. 314-07771/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Baix Camp

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 



9 de juliol de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 117

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 183

– Quin és el pressupost destinat a subvencionar pla-
ces d’escola bressol, municipi per municipi, i per ca-
dascuna de les escoles? Es demana informació per als 
cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 
2012-2013 i per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants al Baix Camp
Tram. 314-07772/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Baix Camp

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el pressupost destinat a la subven-
ció per la construcció d’escoles bressol per als cursos 
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013 i 2013-2014? Quin és el detall dels pagaments 
pendents i previsió de fer-los efectius? Es demana in-
formació municipi per municipi.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
al Tarragonès
Tram. 314-07773/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Tarragonès

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el nombre de places d’escoles bres-
sol, municipi per municipi, per als cursos 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013? Es de-
mana per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants al Tarragonès
Tram. 314-07774/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Tarragonès

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el pressupost destinat a subvencionar pla-
ces d’escola bressol, municipi per municipi, i per ca-
dascuna de les escoles? Es demana informació per als 
cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 
2012-2013 i per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants al Tarragonès
Tram. 314-07775/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26307 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Tarragonès

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el pressupost destinat a la subven-
ció per la construcció d’escoles bressol per als cursos 
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013 i 2013-2014? Quin és el detall dels pagaments 
pendents i previsió de fer-los efectius? Es demana in-
formació municipi per municipi.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de llar d’infants 
al Priorat
Tram. 314-07776/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Priorat

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el nombre de places d’escoles bres-
sol, municipi per municipi, per als cursos 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013? Es de-
mana per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a subvencionar pla-
ces de llar d’infants al Priorat
Tram. 314-07777/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Priorat

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el pressupost destinat a subvencionar pla-
ces d’escola bressol, municipi per municipi, i per ca-
dascuna de les escoles? Es demana informació per als 
cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 
2012-2013 i per tipologia de titularitat.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a la construcció de 
llars d’infants al Priorat
Tram. 314-07778/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 26310 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Núria 
Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

En relació amb la comarca del Priorat

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat el pressupost destinat a la subven-
ció per la construcció d’escoles bressol per als cursos 
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013 i 2013-2014? Quin és el detall dels pagaments 
pendents i previsió de fer-los efectius? Es demana in-
formació municipi per municipi.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2013 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Núria Segú Ferré, 
diputades del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació del programa de reha-
bilitació per mitjà de convenis amb la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-07779/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Del programa de rehabilitació, quina va ser l’adju-
dicació a través de convenis a la XHUP (desglossant 
ICS i sector concertat) dels tres darrers concursos, 
i quina es la valoració del Departament de Salut-
CatSalut?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les bases dels tres darrers concursos 
del programa de rehabilitació del Departa-
ment de Salut i del Servei Català de la Salut
Tram. 314-07780/10

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 26314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines han estat les bases dels tres darrers concur-
sos de rehabilitació del Departament de Salut-CatSa-
lut, concretant requeriments assistencials i tècnics, 
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nombre i distribució dels lots, pressupost i activitat per 
lots i pressupost global, avaluació prèvia entre concur-
sos de l’activitat adjudicada, realitzada i de la qualitat, 
incidències i reclamacions, relació de les empreses ad-
judicatàries per lots i globals de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a impedir l’ús de sím-
bols independentistes als centres educatius 
públics
Tram. 314-07782/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26403 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, conforme a 
lo establecido en los artículos 141 i 144 del Reglamen-
to del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para 
que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Ha adoptado el Govern o tiene previsto adoptar al-
guna medida concreta para evitar el uso de símbolos 
independentistas como la «estelada» en las activida-
des docentes o extraescolares que se realizan en los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos? En 

cas afirmativo, ¿Qué acciones ha emprendido o tiene 
previsto emprender el Govern en este sentido?

Palau del Parlament, 27 de junio de 2013 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les notes informatives difoses per la 
Subdirecció General de Farmàcia i Produc-
tes Sanitaris mitjançant el sistema d’alerta 
farmacèutica
Tram. 314-07783/10

Formulació
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 26409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 02.07.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines notes informatives ha difós la Subdirecció 
General de Farmàcia i Productes Sanitaris mitjançant 
el sistema d’alerta farmacèutica els darrers anys?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2013 

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a trametre al Parlament el Projecte de llei de la funció pública
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	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que la col·lecció Thyssen es traslladi als pavellons de Fira de Barcelona que es volen habilitar com a recintes museístics
	Tram. 314-02272/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat entre les reduccions pressupostàries a les institucions culturals i el projecte, el manteniment i la posada en marxa dels pavellons de Fira de Barcelona habilitats com a recintes museístics
	Tram. 314-02278/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi de la funció dels pavellons de Fira de Barcelona que es volen habilitar com a recintes museístics en el conjunt d’equipaments d’arts visuals
	Tram. 314-02279/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de metro que tenen aturades les obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda
	Tram. 314-02290/10
	Resposta del Govern

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya adaptades a persones amb mobilitat reduïda
	Tram. 314-02293/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en què s’han iniciat les obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda
	Tram. 314-02294/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en què estan aturades les obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda
	Tram. 314-02295/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en què estan pendents d’iniciar-se les obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda
	Tram. 314-02296/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi informatiu o el projecte tècnic per al soterrament de les vies del tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre els barris de Can Feu i Gràcia, de Barcelona
	Tram. 314-02297/10
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	Tram. 314-02468/10
	Resposta del Govern
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	Tram. 314-02590/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les revisions del protocol de prevenció de suïcidis als centres penitenciaris i els recursos que s’hi destinen
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les instal·lacions del Centre Penitenciari de Tarragona
	Tram. 314-02598/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instal·lacions i les mesures de seguretat del Centre Penitenciari de Tarragona en relació amb les del Centre Penitenciari Mas d’Enric, del Catllar (Tarragonès)
	Tram. 314-02599/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les instal·lacions dels centres penitenciaris de Figueres (Alt Empordà) i de Girona
	Tram. 314-02600/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instal·lacions i les mesures de seguretat dels centres penitenciaris de Figueres (Alt Empordà) i de Girona en relació amb les del Centre Penitenciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà)
	Tram. 314-02601/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de les instal·lacions de la presó Model, de Barcelona
	Tram. 314-02602/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels treballs per a elaborar un pla de xarxes de proximitat del sector agroalimentari
	Tram. 314-02651/10
	Resposta del Govern

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

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

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

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

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut, de Tarragona, al grup Institut Català de la Salut
	Tram. 314-02701/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’immoble de l’antiga comissaria dels Mossos d’Esquadra del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 314-02776/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions fetes pel Servei Català de la Salut de les intervencions que s’havien de fer a l’Hospital de Mataró a centres sanitaris privats el 2012 i el 2013
	Tram. 314-02777/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum i el percentatge de residus municipals del 2012
	Tram. 314-02922/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus impropis en la recollida selectiva del 2012 i sobre les mesures per a potenciar la valorització
	Tram. 314-02923/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els residus impropis de la fracció tèxtil del 2012
	Tram. 314-02924/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els residus impropis de la fracció d’aparells elèctrics i electrònics del 2012
	Tram. 314-02925/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els residus impropis de la fracció de poda del 2012
	Tram. 314-02926/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els residus impropis de la fracció de vidre del 2012
	Tram. 314-02927/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els residus impropis de la fracció de paper i cartró del 2012
	Tram. 314-02928/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els residus impropis de la fracció orgànica del 2012
	Tram. 314-02929/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els residus impropis de la fracció de medicaments del 2012
	Tram. 314-02930/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els residus impropis de la fracció d’envasos lleugers del 2012
	Tram. 314-02931/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pacients atesos a la unitat de nefrologia de l’Hospital de Bellvitge
	Tram. 314-02934/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de l’Hospital de Bellvitge en data de l’1 de maig de 2013
	Tram. 314-02935/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de l’Hospital de Bellvitge en data de l’1 de gener de 2011
	Tram. 314-02936/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits de l’Hospital de Bellvitge en data del 31 d’abril de 2013
	Tram. 314-02937/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits de l’Hospital de Bellvitge en data del 31 de desembre de 2010
	Tram. 314-02938/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat laboral del president de l’Hospital Clínic i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 314-02940/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a implantar el cribratge poblacional de càncer de còlon i recte en persones de cinquanta a seixanta-nou anys
	Tram. 314-02945/10
	Resposta del Govern


	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius per a impulsar un expedient de regulació d’ocupació a la Corporació
	Tram. 322-00055/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no ha volgut negociar amb el comitè d’empresa abans de presentar l’expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 322-00056/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el cost i el finançament de l’expedient de regulació d’ocupació a la Corporació
	Tram. 322-00057/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reducció pressupostària que han aplicat a la Corporació abans de presentar l’expedient de regulació d’ocupa
	Tram. 322-00058/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la qualitat, el rigor i la competitivitat de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
	Tram. 322-00059/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el canvi en els ingressos i les despeses com a conseqüència de l’externalització del departament comercial de la Corporaci
	Tram. 322-00060/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el moment en què es van considerar esgotades totes les vies prèvies a la presentació de l’expedient de regulació d’ocupaci
	Tram. 322-00061/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el calendari i l’inici de negociacions relatives a l’expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 322-00062/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’execució del pressupost de la Corporació
	Tram. 322-00063/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els motius per a la suspensió temporal de les negociacions dels convenis laborals de Televisió de Catalunya i Catalunya Rà
	Tram. 322-00064/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les causes econòmiques que fan necessària l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 322-00065/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les causes organitzatives que fan necessària l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 322-00066/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les causes productives que fan necessària l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 322-00067/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris d’afectació de l’expedient de regulació d’ocupació
	Tram. 322-00068/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’impacte d’un expedient de regulació d’ocupació en el procés de creació d’una empresa única de mitjans
	Tram. 322-00069/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’afectació de l’expedient de regulació d’ocupació en l’organització i l’estructura actuals de Televisió de Catalunya i Ca
	Tram. 322-00070/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els encàrrecs i el pressupost per als programes de commemoració del tres-centè aniversari dels fets del 1714
	Tram. 322-00071/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reducció de la plantilla de les entitats de la Corporació
	Tram. 322-00072/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la limitació de les emissions de les comissions i els plens del Parlament de Catalunya
	Tram. 323-00027/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat i la neutralitat del programa Singulars de Televisió de Catalunya
	Tram. 323-00028/10
	Substanciació


	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 els punts de l’ordre del dia de les sessions plenàries del Parlament que s’han retransmès en directe per Televisió de Catalunya
	Tram. 325-00049/10
	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 freqüències d’emissió d’iCat fm
	Tram. 325-00051/10
	Resposta del president del Consell de Govern



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25.	Preguntes al Govern
	2.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de renúncies a l’adjudicació d’un habitatge de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per motius econòmics el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00085/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de desnonaments d’habitatges en règim de lloguer del parc públic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012
	Tram. 311-00088/10
	Retirada



	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 les inundacions a l’Aran i el Pallars
	Tram. 310-00108/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’exhibició de banderes estelades en alguns centres escolars públics
	Tram. 310-00109/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’ensenyament superior de música
	Tram. 310-00110/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció dels instruments creats amb relació a l’objectiu de celebrar una consulta sobre el futur de Catalunya
	Tram. 310-00111/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació davant la situació d’emergència creada a Aran i el Pallars Sobirà
	Tram. 310-00112/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les taxes i beques universitàries per al curs 2013-2014
	Tram. 310-00113/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al sector de la fruita seca
	Tram. 310-00114/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la inaplicació de convenis de l’article 82.3 modificat pel Reial decret 5/2013
	Tram. 310-00115/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’adaptació dels accessos a l’estació Just Oliveras de la línia 1 del metro
	Tram. 310-00116/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les conseqüències per a les institucions de la reforma recentralitzadora anunciada pel Govern de l’Estat
	Tram. 310-00117/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades per a evitar l’exhibició de símbols independentistes a les escoles públiques
	Tram. 310-00118/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’import del deute amb els ens locals i les diputacions
	Tram. 310-00119/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00064/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00065/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00066/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00067/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00068/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00069/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00070/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’accidentalitat a la carretera C-55 entre Abrera i Manresa
	Tram. 311-00533/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a atendre adequadament les denúncies presentades per persones que no coneguin cap de les llengües oficials
	Tram. 311-00534/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’incloure en els pressupostos de la Generalitat una partida per a l’equipament del nou hospital de la Garrotxa, a Olot
	Tram. 311-00535/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de posada en marxa del nou hospital de la Garrotxa, a Olot
	Tram. 311-00536/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de gestió del nou hospital de la Garrotxa, a Olot, i la participació de l’Administració
	Tram. 311-00537/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la jornada de donació de sang organitzada pel Casal Tramuntana el 15 de juny de 2013
	Tram. 311-00546/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els controls fets pel Departament de Salut i el Banc de Sang i Teixits amb relació a la jornada de donació de sang organitzada pel Casal Tramuntana el 15 de juny de 2013
	Tram. 311-00547/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la desviació pressupostària anual de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 311-00552/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els deutes de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 311-00553/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions fetes per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, el Departament de Salut i la Intervenció per a l’equilibri pressupostari
	Tram. 311-00554/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la plantilla de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 311-00555/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la població de Barcelona assignada com a referència pel Servei Català de la Salut
	Tram. 311-00556/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’activitat sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 311-00557/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data d’obertura del recinte modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i sobre la seva gestió
	Tram. 311-00558/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost del Departament de Salut del 2013
	Tram. 311-00559/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la liquidació del pressupost del sector públic de salut del 2012
	Tram. 311-00560/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució del pressupost del Departament de Salut del 2013
	Tram. 311-00561/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els pressupostos i les assignacions per a les regions i els sectors sanitaris
	Tram. 311-00562/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als centres sociosanitaris de la regió sanitària de Girona
	Tram. 311-00563/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als centres sociosanitaris de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
	Tram. 311-00564/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als centres sociosanitaris de la regió sanitària de Barcelona
	Tram. 311-00565/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als centres sociosanitaris de Barcelona
	Tram. 311-00566/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als centres sociosanitaris de la regió sanitària del Camp de Tarragona
	Tram. 311-00567/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als centres sociosanitaris de la regió sanitària de la Catalunya Central
	Tram. 311-00568/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als centres sociosanitaris de la regió sanitària de Lleida
	Tram. 311-00569/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament de llits i la reducció d’activitat als centres sociosanitaris de la regió sanitària de les Terres de l’Ebre
	Tram. 311-00570/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d’acció per a fer front a les retallades al Parc de Salut Mar
	Tram. 311-00571/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la dimissió dels patrons de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 311-00572/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica i financera de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, i el pla de viabilitat
	Tram. 311-00573/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes per a la governança, la gestió i les relacions amb els professionals de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona
	Tram. 311-00574/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords entre la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Arquebisbat de Barcelona amb relació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau pel que fa a la Fundació de Gestió
	Tram. 311-00575/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres d’atenció primària que reduiran els horaris el 2013
	Tram. 311-00576/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d’acció i de reducció de plantilles, horari i activitat per a reduir els pressupostos als sectors sanitaris del Vallès Occidental
	Tram. 311-00577/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes de la reducció pressupostària en els treballadors de l’àmbit sanitari del Vallès Occidental
	Tram. 311-00578/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes de les retallades en sanitat en els ciutadans del Vallès Occidental
	Tram. 311-00579/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model d’urgències al Vallès Occidental
	Tram. 311-00580/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions arquitectòniques i tecnològiques al Vallès Occidental
	Tram. 311-00581/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les derivacions des dels telèfons d’emergències als hospitals del Vallès Occidental
	Tram. 311-00582/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aparcament del Centre d’Urgències d’Atenció Primària Cerdanyola II, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00583/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació facilitada pel Departament de Salut als ajuntaments del Vallès Occidental sobre els canvis en l’atenció sanitària
	Tram. 311-00584/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les directrius donades als Mossos d’Esquadra amb relació a les activitats de la plataforma Aturem BCN World de Tarragona
	Tram. 311-00585/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a la marxa popular que va tenir lloc a Salou el 16 de juny de 2013
	Tram. 311-00586/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible vulneració de l’article 121 de la Constitució per l’actuació dels Mossos d’Esquadra a Salou el 16 de juny de 2013
	Tram. 311-00587/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra a Tarragona el 30 de maig de 2013
	Tram. 311-00588/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses amb els ajuntaments de Vila-seca i de Salou perquè impedeixin actes informatius sobre el projecte BCN World
	Tram. 311-00589/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible vulneració de l’article 20 de la Constitució per part de l’Ajuntament de Salou en prohibir un acte a la biblioteca municipal
	Tram. 311-00590/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació i la detenció de membres de la Plataforma Estafa Banca pels Mossos d’Esquadra el 14 de juny de 2013
	Tram. 311-00595/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació de persones que protesten contra l’actuació de bancs i caixes amb relació a les participacions preferents com a missió dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-00596/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració com a fet delictiu de posar adhesius i pancartes a caixers automàtics i entitats financeres com a acció de protesta amb relació a les participacions preferents
	Tram. 311-00597/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seguiment de les manifestacions pacífiques organitzades per la Plataforma Estafa Banca
	Tram. 311-00598/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a detectar possibles delictes comesos per entitats financeres
	Tram. 311-00599/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació amb la Unitat Militar d’Emergències per les inundacions del 18 de juny a diverses comarques pirinenques
	Tram. 311-00600/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la devolució dels diners avançats per les diputacions arran del Pla extraordinari d’assistència financera local
	Tram. 311-00612/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de la devolució dels diners avançats per les diputacions arran del Pla extraordinari d’assistència financera local
	Tram. 311-00613/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de la devolució dels diners avançats per les diputacions arran del Pla extraordinari d’assistència financera local
	Tram. 311-00614/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modalitat de la devolució dels diners avançats per les diputacions arran del Pla extraordinari d’assistència financera local
	Tram. 311-00615/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de pagament de la devolució dels diners avançats per les diputacions arran del Pla extraordinari d’assistència financera local
	Tram. 311-00616/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la reunió constitutiva del Pacte Nacional pel Dret a Decidir
	Tram. 311-00626/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fets delictius a Prades i al Baix Camp del juny del 2012 al juny del 2013
	Tram. 314-07544/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fets delictius a Prades i al Baix Camp del maig i el juny del 2013
	Tram. 314-07545/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de Prades i el Baix Camp que han patit robatoris de l’abril al juny del 2013
	Tram. 314-07546/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer algun estudi relatiu a l’increment de la delinqüència a Vila-seca i a Salou (Tarragonès) per la implantació de BCN World
	Tram. 314-07547/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible increment de la delinqüència a Vila-seca i a Salou (Tarragonès) per la implantació de BCN World
	Tram. 314-07548/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el possible increment de la prostitució a Vila-seca i a Salou (Tarragonès) per la implantació de BCN World
	Tram. 314-07549/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de delinqüència que es dóna al voltant dels complexos de casinos i de joc
	Tram. 314-07550/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de suïcidis per la hipotètica implantació de casinos a Vila-seca i a Salou (Tarragonès)
	Tram. 314-07551/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals s’han derivat alumnes de l’escola pública a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07552/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han estat derivats de l’escola pública a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07553/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que havien demanat en totes les opcions anar a l’escola pública que han estat derivats a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07554/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que havien demanat escola pública en primera opció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07555/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que havien demanat escola concertada en primera opció a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07556/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’escola pública de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per al curs 2013-2014
	Tram. 314-07557/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’escola pública de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per al curs 2013-2014
	Tram. 314-07558/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials que han estat derivats de l’escola pública a la concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07559/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals les escoles públiques de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) no poden acollir alumnes amb necessitats educatives especials
	Tram. 314-07560/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es volen reduir línies de P3 a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07561/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per a les famílies que no estan d’acord que les hagin derivat d’una escola pública a una concertada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07562/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació pressupostària a les escoles concertades de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-07563/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa de la rebaixa de les inversions previstes per al projecte BCN World
	Tram. 314-07564/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme que tramitarà els expedients del projecte BCN World
	Tram. 314-07565/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis sobre les necessitats de proveïment i depuració d’aigües amb relació al projecte BCN World
	Tram. 314-07566/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis sobre les necessitats de proveïment i depuració d’aigües i de proveïment d’energia amb relació al projecte BCN World
	Tram. 314-07567/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres concertats que rebran subvencions per als alumnes amb necessitats educatives especials i en una situació socioeconòmica desafavorida
	Tram. 314-07568/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions que rebran els centres concertats que tenen alumnes amb necessitats educatives especials i en una situació socioeconòmica desafavorida
	Tram. 314-07569/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques dels centres concertats que rebran subvencions per als alumnes amb necessitats educatives especials i en una situació socioeconòmica desafavorida
	Tram. 314-07570/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua a l’Alt Camp
	Tram. 314-07571/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua a la Conca de Barberà
	Tram. 314-07572/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua al Baix Camp
	Tram. 314-07573/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua al Tarragonès
	Tram. 314-07574/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies beneficiades pel cànon social de l’aigua al Baix Penedès
	Tram. 314-07575/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies de l’Alt Camp beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
	Tram. 314-07576/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies de la Conca de Barberà beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
	Tram. 314-07577/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Baix Camp beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
	Tram. 314-07578/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Tarragonès beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
	Tram. 314-07579/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Baix Penedès beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua per haver acreditat una discapacitat
	Tram. 314-07580/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies de l’Alt Camp beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07581/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies de la Conca de Barberà beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07582/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Baix Camp beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07583/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Tarragonès beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07584/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies del Baix Penedès beneficiades amb rebaixes del preu de l’aigua perquè tenen el títol de família nombrosa
	Tram. 314-07585/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autoria de la carta adreçada al president d’Acciona, SA, amb relació al drets concessionaris de gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 314-07586/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les garanties addicionals que recull la carta adreçada al president d’Acciona, SA, amb relació al drets concessionaris de gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 314-07587/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la sol·licitud de pròrroga per a ingressar l’impost derivat de la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona, SA
	Tram. 314-07588/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions urgents de l’Agència de Salut Pública de Catalunya davant la contaminació d’aqüífers
	Tram. 314-07589/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’abocador de Solius (Baix Empordà) i la construcció d’una nova planta a la mateixa zona
	Tram. 314-07590/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la contaminació per nitrats
	Tram. 314-07591/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a minimitzar els riscos de contaminació per nitrats per l’excés de purins
	Tram. 314-07592/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de llits disponibles al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
	Tram. 314-07593/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de llits disponibles, inclosos els sociosanitaris, al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07594/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07595/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb ingrés al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07596/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambulatòries al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07597/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions de consultes externes al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07598/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòstiques al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07599/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ateses al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07600/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ingressades ateses al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07601/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07602/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla de professionals equivalents a quaranta hores al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07603/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut amb el Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07604/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07605/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les despeses anuals al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07606/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels ingressos al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07607/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels resultats comptables del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07608/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’endeutament del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07609/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les inversions al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07610/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les amortitzacions del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07611/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les altes d’hospitalització al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07612/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07613/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de consultes externes al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07614/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’estades hospitalàries al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07615/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors de complexitat del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07616/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors de productivitat al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07617/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07618/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del nivell d’activitat assistencial al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
	Tram. 314-07619/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de totes les especialitats al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp)
	Tram. 314-07620/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), com a hospital comarcal de referència
	Tram. 314-07621/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits d’aguts amb què ha de comptar el Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), per a ésser viable i sostenible
	Tram. 314-07622/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels ingressos per tipus de facturació a tercers al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07623/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la facturació a tercers, excepte al Servei Català de la Salut, del Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07624/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial facturada a privats al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07625/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors d’activitat assistencial facturada a mútues al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07626/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els procediments quirúrgics i proves diagnòstiques facturats a mútues i a privats al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07627/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat de consultes externes facturada a mútues al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07628/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat de consultes externes facturada a privats al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07629/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat hospitalària facturada a privats al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07630/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat hospitalària facturada a mútues al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07631/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera de procediments quirúrgics i proves diagnòstiques, per tipus de qualificació econòmica dels usuaris, al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07632/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera dels procediments quirúrgics i les proves diagnòstiques, per tipus de qualificació econòmica dels usuaris, al Pius Hospital, de Valls (Alt Camp), el 2012
	Tram. 314-07633/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a la posada en funcionament de la depuradora d’aigües residuals de Benifallet (Baix Ebre)
	Tram. 314-07634/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a la posada en funcionament de la depuradora d’aigües residuals de Corbera d’Ebre (Terra Alta)
	Tram. 314-07635/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la nova estació d’autobusos de Girona
	Tram. 314-07636/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu de seguretat dels Mossos d’Esquadra per a la inauguració del Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció de Fira de Barcelona el 18 de juny de 2013
	Tram. 314-07637/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació i la detenció de membres de la Plataforma Estafa Banca pels Mossos d’Esquadra el 14 de juny de 2013
	Tram. 314-07638/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació de persones que protesten contra l’actuació de bancs i caixes amb relació a les participacions preferents com a missió dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-07639/10
	Formulació
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